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ÖN SÖZ: 

İçınimari tasarım ve uygulamalarda; mekanın işlevine uygun düzenlenip, donatılması için, 

kullanıcının zevkleri kadar, fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini de dikkate almak, 

gerekiyordu. Tasarıının kağıt üzerinde iki boyutta başlaması ve giderek üç boyutlu 

düşünme, resim sanatında iki boyut üzerindeki mekan ve form ilişkisini de anımsatıyordu. 

İçınimari ve resimde kullanılan çizgi, doku, leke, renk gibi estetik ögeler ve bunun 

yanında, tasarım ilke ve ögeleri de farklı değildi. Bu durumda her iki sanatın mekan 

tasarımında birbirlerine yaklaştıkları ve ayrıldıkları noktaları belirlemek, birbirleriyle olan 

etki ve ilişkileri saptamak mekan değerlendirmesi açısından yararlı bir başlangıç 

olabilirdi. 

Tez konumu böylece belirleyen danışmanım Sayın Prof. Dr. Sıtkı M. Erinç'in 

yönlendirmesi ile, her iki sanat dalını da birlikte ve derinliğine araştırınarn için bir fırsat 

oluşmuştu. Böylece, tüm tasarımcıları, sanatçıları ve düşünüderi ilgilendireceği umulan, 

evrensel sanat, sanatlar arası iletişim ve ülkemizde patlama noktasına gelmiş mekan 

tasarımlarıyla ilgili, özeleştiri ve düşünme olanağını sağlayacak sonuçlar ve sonuç 

bekleyen sorunlar da ortaya çıkarılabilirdi. 

Yapılan çalışmanın amacına ne kadar ulaştığına dair kararı değerlendirmelerinize 

bırakırken; başta tez konumun belirlenmesinde ve gelişimi sırasında yardımlarını 

esirgemeyen danışmanım Sayın Prof. Dr. Sıtkı M. Erinç'e, eserlerinden ve eleştirilerinden 

yararlandığım Sayın Yrd. Doç. Faruk Atalayer'e, Sayın Yrd. Doç. Mesut Çelik'e, özel 

çevirilerimi yapan; Öğr. Gör. Sayın Nilgün Çarkacı ve Sayın Dr. İhsan Duygulu'ya, 

Yüksek Lisans olanağını tanıyan Anadolu Üniversitesi'ne ve Rektörü Sayın Prof. Dr. Akar 

Öcal'a, beııi yüreklendiren Rektör Y ardımcımız Sayın Prof. Dr. Engin Ataç'a, Güzel 

Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Erem'e, İçmimari Bölüm Başkanım 

Sayın Yrd. Doç. Gürsoy Bacaksız'a, kaynakçada gösterilen kitap ve makalelerinden 

yararlandığım yazar, düşünür ve meslekdaşlarıma, tez çalışmalanın sırasında hoşgörü ve 

sabırlannı esirgemeyen eşim ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. 



MEKAN KA VRAMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 

VE BAŞLlCA SORUNLAR : 

"Fenomentolojik bakış açısından, bireyin çevresi, onıın davranışlannın içinde 

geçtiği zaman ve mekan boyutlu bir çerçeve olarak düşünülmektedir. Bu anlamda, 

bireyin günlük hayatı içinde yaptığı işler ve hareketler, zaman ve mekanda bir yer 

değiştirme olarak ifade edilebilir. Her davranış, bir zaman ve mekan parçasının 

kullanılmasını gerektirmektedir. Hareket etmek, davranışta bulunmak veya iş 

yapmak, zaman ve mekan tüketmek demektir. Davranışlar, gerektirdikleri zaman ve 

mekan miktarına göre farklılaşmaktadır" (Bilgin, 1991,s:271 ). 

Burada yer alan "zaman ve mekan kullanmak ya da tüketmek"ten amaç, zamanı ve 

mekanı kullanarak değerlendirmek, bir üst boyuta çıkartmak anlamını taşıyabilir. 

Çünkü, mekanı tüketmek derken onu yok etmek değil, ancak ondan yararlanmak 

söz konusu olabilir. 

Aynı konuda, Bruno Zevi de düşünce ve görüşlerini aşağıdaki cümlelerde 

belirtmiştir: 

"İnsan bina içinde hareket ederken, onu ard arda başka bakış noktalarından 

izlerken, diyebiliriz ki kendisi için dördüncü boyutu yaratır ve mekana tüm 

gerçekliğini verir. Çünkü, yaşam hem zaman hem de mekan içinde geçer. 

Daha açıkça ifade etmek için dördüncü boyut, mimari hacmi, mekanı içeren 

duvarlardan oluşmuş kabuğu tamamlamaya yeterlidir diyelim; fakat mekanın 

kendisi dördüncü boyutun sınırlarını aşar. 

Kaç boyut "mimari boşluğu" mekanı tanımlar? Beş mi, on mu, sonsuz sayıda mı? 

Bu önemsizdir. Bilinmesi gereken, mimari mekanın resim ve heykel sanatının 



İÇMİMARİ VE RESİMDE MEKAN KA VRAMTNTN İRDELENMESİ 

VE 'DE STIJL' GRUBU İÇİNDE ETKİLEŞİMLERİ 

ÖZET: 

İçmimari ve resimde mekan kavramının irdelendiği bu tezin birinci bölümünde~ 

mekanın felsefi ve psikolojik açıdan anlamı, tarihsel açıdan İçınimaride mekanın 

gelişimi ve mekanı etkileyen sosyokültürel, sosyopsikolojik, coğrafi ve fiziksel 

etmenler konu içinde değerlendirilmektedir. 

İkinci bölümde~ tarihsel gelişim içinde resimde mekan konu edinilmiştir. İki boyutlu 

yüzeysel mekan, derinlik yanılsamasına göre mekan, eşzamanlılık ilkesine göre 

mekan ve kavramsal boyutlu mekan olarak ayrı başlıklar altında mekan 

irdelenmiştir. 

Üçüncü bölümde~ mekan açısından içmimari ve resimde, ortak ve farklı yönler 

saptanmış ve aralarındaki etkileşim ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda hem resim, 

hem de mimari tasarımında akım oluşturan "De Stijl" grubu sanatçılarının mekana 

bakışları, görüş ve düşünceleri ve yaptıkları eserler tez içinde örnek olarak yer 

almıştır. 

Sonuç bölümünde~ sanatlar arasında birlikte eylemliliğin~ resim - mimarlık 

bütünlüğü düşüncesinin doğmasına neden olduğu anlaşılmakta, somuttan soyuta ve 

buradan da olabilene geçişin; geleneksel mekan anlayışını yıktığı görülmektedir. 

De Stijl grubuyla başlayan bu yeni yaklaşımın, modem mimari ve Bauhaus 

oluşumuna önderlik ettiği, daha sonra ortaya çıkan sanat akımlarında da yine 

'resmin' mekan tasarımında etkili olduğu örnekleriyle belirlenmiştir. Bu nedenle 

resim sanatının estetik işlevinin yanısıra pratik işlev de kazandığı kanıtlanmış 

olmaktadır. 



ABSTRACT: 

The discussion about the concept of interior architecture and the space in painting 

has be en raised in the fırst c hapter of this thesis. 

Also the meaning of space from the philosophical and sycological point of view, 

evaluation of space in interior architecture through the history and sociocultural, 

sociopsycological, geographical and physical in:fluences in the development of 

space has been discussed. 

In the second chapter; the subject has been examined through evaluating the space 

in painting within the histoncal progress. Two dimensional planer space, error in 

perception of depth in space, space according to the principal of synchronization, 

dimension of space from conceptual point of view, has been discussed under 

separete headings. 

In the third chapter, concem of space in interior architecture and painting and their 

inter-in:fluences has been pointed out. The trend that the artists of "De Stijl" group 

formed and their point of views as well as ideas designing an artwork and 

architecture has been taken as a standing point for this thesis. 

Asa conclusion it has been observed that by means of inter-action amoung arts, the 

idea of togethemess between painting and architecture has been flourished; from 

concrete to abstract and from that on to (possible) probable, dimolished the 

traditional understanding of space. 



This new approach which started with De Stijl group has been the leader of 

formari on of modem architecture and Bauhaus. 

The examples of other art trends which emerged later on, proved that the 'painting' 

is influential in designing the space. From that point of view it has been proved that 

apart from it's aesthetical function, the painting has practical function as well in 

forming a space. 
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terimleriyle tanımlanamayacağıdır. Bu sadece mimaride somutlaşan ve onun 

özgül karakterini oluşturan bir olaydır"(Zevi, 1990,s: ll). 

Hareket ve zaman boyutunun mekana etkileri ne olabilir? Zevi'nin dediği gibi 

mimari mekan, resim ve heykel sanatının terimleriyle tanımlanamaz mı? En 

önemlisi bu sanat dalları birbirlerine ne kadar yakındır ve ne ölçüde birbirinden 

etkilenir! er? 

. Mekan, insanın her durumda içinde yaşadığı üç boyutuyla, zaman ve hareketi de 

içine katarak; nesne-insan ilişkisi, nesne-nesne ilişkisi, ölçüsel, sayısal, anlık ve 

yörüngesel ilişkileri e birlikte var olan ya da algılanandır. O halde; 

-Mekanı etkileyen etmenlerin sınırlarını tartışmak, 

- Mekanı algılama ile ilgili bilinen etmenleri tanımlamaya çalışmak, 

- İnsan davranışı ile ilgili mekansal sorunların anlaşılınasını sağlamak, 

mekanı kavramak için başlangıç gerekliliğidir denilebilir. Sonuç olarak mekan, 

içinde geçen yaşantı, olaylar, barındırdığı formlar ve mekana etki eden diğer 

unsurlarla bir bütün olarak algılandığından bu tüm içeriği ile birlikte 

değeri endirilmelidir. 

Mekanın tanımı, sınırlanmış uzay parçası olarak yapılabilir. Bu sınırlar arasında 

kalan herbir uzay parçasına da "mekan elemanı" denmesi olasıdır. Bir mekan, onu 

kullanan kişilerin sayısı, eylemleri, kültürel yapısı, sosyal ilişkileri, ekonomik 

durumu, ergonomik, fiziksel ve ruhsal özellikleri gibi, her bireyin sahip olduğu 

temele bağlı ölçüderin etkisinde meydana getirilmelidir. 

Yukarıda açıklandığı gibi "mekan sınırlarla oluşan boşluktur". Bu boşluğu insan 

için onun özelliklerine uygun tasarlama, içmimari mekan kavramını ortaya çıkartır. 

Artık rastgele bir oluşum, bazı özel niteliklere sahip olmaya başlamıştır. 



"İlk yaşamın oluşmasından sonraki mekansal işlevi incelersek, mağarada yaşamaya 

başlayan bir taş devri insanı bile kendi yaşamını sürdürmek için, en azından 

kendinin ve av aletlerinin sığabileceği, onu sıcak, soğuk, yağmur ve rüzgar gibi 

doğa etkilerinden, dış tehlikelerden koruyacak bir boşluğa, kendi hareketlerine 

uyan, fiziki yapısı ile çelişmeyecek bir üç boyutlu oluşuma gereksinim duymuştur. 

Bu anlamda insanın böyle bir oylumu k11llanması, içini yararlı hale getirmesiyle iç 

mekan tasanmı, insanlık tarihiyle başlamıştır denilebilir. Daha sonralaıı, 

mağarasında çevresine uymak için yapmış olduğu her değişiklik başka özellikleri 

doğurmuştur. Burada, her yeni değişikliğin olumlu yönleri yanında, birçok olumsuz 

gelişmelere de neden olduğunu hatırlamak gerekecektir. Bunlaıın oluşumu, onun 

bunlaıı gözleyerek çok önemli yönelimlerini de geliştirmiştiL İşte, bugünün insanı 

da, bazı mekanların kendi ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verebilecek standartta 

değiştirilmesine ihtiyaç duymakta ve bu alanda üstün bir çaba sarfetmektedir. Bu 

çabaların tümünü inceleyerek sonuçlara varmak içmimari tasanın sürecinde 

gereklidir. Bu çalışma içinde elde bulunanlan tanımlarsak, bunlann bir bölümünün 

çok somut, bir kısmının da soyut elemanlar olduğu görülür. Somut olanlar arasında; 

insan ölçüleri, fiziksel özellikleri, malzeme, teknoloji, elde edinilen deneyimler v. b. 

olduğu, soyut olanların ise insanın sosyo-psikolojik davranış özellikleri, beğenme, 

sevme, seçme, estetik kaygı v.b. duygulan olduğu söylenebilir. Bu veriler 

bütününün etkileşimini, mekan organizasyonunda olumlu veya olumsuz ürünleri 

meydana getirir" (Atalayer, 1977, 

s: 23). 



İnsanın kullanımı için düzenlenen mekanlarda, seçilen donatı elemanları ve 

arınatürlerde kullanıcının sanata bakış açısı ve estetik görüşü ön plana 

çıkmaktadır. Konfor ve rahatlık sadece pratik işievle sınırlı kalmayıp, formu da 

kapsamaktadır. Malzeme, renk, doku, biçim bunlan belirleyen ögelerden 

bazılarıdır. 

Mekan tasarımında estetik işievin yeri ve önemi nedir, ve bu anlamda genel olarak 

güzel sanatiann katkılan ne olabilir? 

Aynca; yapay iklimlendirme, aydınlatına, yönlendirme uygun malzeme seçimi gibi 

teknik bilgi ve olanaklan yerinde kullanarak mekanı kullanılır duruma getirmek 

olası mıdır? 

Bu anlamda; iç mekanın ancak, bilimsel, teknik ve sanatsal bilgi ve olanaklarla 

tasarlanabileceği ortaya çıkmaktadır. 

Plastik sanatlar, genel olarak re sım, heykel ve mimarlık sanatianna denir. Üç 

boyutlu anlamı olan sanatların ismidir. 

Plastik sanatlar içinde yer alan içmirnari ve resmin kullandığı temel sanat ögeleri ve 

estetik yaklaşımlar birdir. Ancak ayn mekan kavramlan içinde yer alırlar. Resimde 

iki boyutlu tual (reel tabaka), İçınimaride ise üç boyutlu kabuktur. Ancak, resimde 

istenilen her türlü mekan duygusunu yaratınak için ressam ne kadar özgürlüğe 

sahipse, içmirnar için de o kadar kısıtlayıcı neden sayılabilmektedir. 

Nicolai Hartınann, salt ontolojik bağlamda, resım sanatını plastik sanatıann 

kapsamı dışında ele alır. Plastik sanatlardan anıtı ve mimariyi kasteden 

Haıimann'ın resmi bu gıup dışında tutinasının gerekçesini dört maddede 

gösterebiliriz: 



a) Plastik sanatlar üç boyutludur. Oysa resim üç boyutlu gibidir. 

b) Plastik sanatlar çevrelerinde dolanılarak algılanır ve kavranır. Oysa resim, 

bakılarak algılanır. 

c) Plastik sanatlar bulundukları me kanla, çevreleriyle anımsanır, bellekde çevresel 

bir düzenleme olarak yer eder. Oysa resim, asılı olduğu yere bağlı olmaksızın, tek 

başına belleklerde kalır. 

d) Plastik sanatlar bir işgörü için yapılır. Her birinin bir fonksiyonu, bir işlevi 

vardır . Oysa resim, salt kendi olmak için varedilir. (Erinç, 1995, s: 22-23) 

Ancak; W.Gropius, B.Taut ve Arbeitsrat sergisinin sekreteri A.Behne'nin ı9ı9 

yılında birlikte çıkardıkları broşürde "Sanatçılar ... hepimiz yeniden yapımcı 

olalım! Hep birlikte, bu yeni mimarlık düşüncesini isteyelim, geliştirelim ve 

yaratalım. Ressamlar ve heykeltraşlar, mimarlıkla aranızdaki engelleri aşın ve 

sanatın en son hedefi: mimarlık, heykel ve resmin yeniden tek biçim olacağı 

geleceğin katedralinin yaratılması için hep birlikte inşa edin, hep birlikte savaşım 

verin" demektedirler. (Conrads, 1991,s:33) 

Yine; ı 95 ı yılında Group Escape'in kuruluş bildirgesinde amaçlarını açıklayan 

Bl oc: 

"Sanat işlevsel gereksİnınelere ve ınsarun bütün isteklerine cevap vermelidir. 

Sanatta renk ve biçim, mimari ile çözülmez bir bütünde birleşmelidir. Şehirler 

toplumsal psikoloji ve sanat kültürü yönünden, teknik bakımdan olduğu kadar 

yetersizdir, bu (yukanda belirtilen) esaslara göre tasarlanmalıdır" 

demektedir.(Öge/, 1977,s: 16) 



Gerek Hartmann'ın, gerekse Gropius, Taut, Behne ve Bloc'un görüşlerine ve 

aynidıklan noktalara, pratik işgörü ve estetik işlev açısından da değinilmelidir. 

Öznel yani algılanabilir ilişkiler kişiye bağlıdır. Gözlem noktasının her değişiminde 

farklılaşır ve ancak algılandıklan andan itibaren var olurlar. Nesnel ilişkiler, 

geometrik ve ölçülebilen ilişkilerdir. Gözlemcinin bulunduğu yere bağlı olmayan 

sabit ve her zaman mevcut ilişkilerdir. O halde bu ilişkiler bir nesnel, bir de öznel 

uzaklıkla tanımlanmalıdır. Aynca ilişki deyimi ile ögeler arasındaki komşuluk 

durumu anlaşılmalıdır. 

İnsanoğlu içinde yaşadığı kozmik ortamı, kendisinin biyolojik yetkinliği ile sınırlı 

algı doğası aracılığıyla tanımaya çalışır. İnsanın, algılama sonucu ulaştığı yorumlar 

özneldir. Günümüz bilimadamlan perspektif derinlikler ve zaman konusundaki 

algılanırnın da renk ve tadlar gibi insan beyninde oluşan öznel yorumlar olduğunu 

ileri sürmektedir! ek Birbiriyle ilintili ve süreklilik içinde olan olaylan da algısal 

koşullanmanın gereği, kendine özgü benözekçil bakış açısıyla "geçmiş", "şimdiki 

durum", "gelecek" kavramlan içerisinde sıraya koymaktadır. Geçmişteki olaylan 

anımsayabildiği gibi bunlann gelecekteki uzantıları konusunda da yorumlar 

yapmaktadır. Geleceğin yorumlanması, yaşamın düzene sokulması ve ona yön 

verilebilmesinin kaçınılmaz bir gereğidir. 

Mekanlar yaşamın devingenliğine koşut olarak biçimsel dönüşüme uğramaktadır. 

T asarırncı ideali yakalamayı bir tarafa bırakmış, biçimieniş sürecindeki eylem ve 

yaratıcılığın peşine takılmıştır. 

20. Yüzyılın başlarındaki değişmeler yalnızca bilim ve felsefe alanındaki 

ilerlemelerle sınırlı kalmamıştır. Bu değişmelere koşut olarak sanat yaşarnında da 

değişmeler ve çalkantılar yaşanmıştır. Dönernin bilim ve felsefesiyle beslenen ve 



kısa zaman aralıklannda peşpeşe pariayıp sönen sanat akımları da yeni bir dönemin 

ve yeni bir yaşam biçiminin oluşumuna ortam hazırlamıştır . 

Değişmelere bağlı olarak büyüyen sayıların gelecekteki uzanhlan yeni mekansal 

sorunları da beraberinde getirecektir. Dikdörtgen yapı bloklannın sokak adı verilen 

doğrultular boyunca sıralanması, bu sorunlann çözüme ulaştınlması için yeterli 

görülmemektedir. Çünkü kentler durağanlıktan çıkarak üçüncü boyutu yakalamış 

bulunmaktadır. Kompozisyonlar yerçekimi tutsaklığından kurtulmuşlardır. Artık 

ölü doğalar tek tek yok olmaktadır. Resim ve yontuda geçici olanın kullanımıyla 

kalıcılığın ve devinimin figürasyonu gerçekleştiıilmektedir. Mimarlık, müzik, 

yontu ve soyut resim birbirini bütünleyerek geleceğin kentlerini total bir senteze 

ulaştıracaktır. (Yurtsever, 1996,s:66-70) 

Nitekim, gelişen bilimsel ve teknik olanaklarla insan gücü giderek doğaya egemen 

olmaktadır. Doğada var olanla insan yetinmemektedir. Ekonomik güç ve hızlı 

nüfus aıiışı gibi etkenlerle çağın getirdiği hızlı yaşam biçimi insanı artık geleneksel 

yaşantının dışında bir takım arayışlar içine sokmuştur. 

"Bugün kendi gezegeninden çıkan insanın bakış noktaları değişmiştir. Mekan 

anlayışı sonsuza gerçekten açılmıştır. Başka bir gezegenden dünyaya bakış, dünya 

insanlarını kürelerinde çevreleri ile organik bir bütün halinde gösterir. Ancak 

uçaktan kavranabilir bir arazi biçimleyen sanat devri başlamıştır" (Öge/, 1977,s: 1). 

Burada önemli olan, içinde yaşanan çağın tüm boyutları ile soyut olmasıdır. Bu 

soyutluk ister kübist anlamda, ister Kandinsky'nin renge dayalı soyutluk 

anlamında, isterse salt geometrik bir yapı anlamında anlaşılsın, çağ bir soyutlama 

çağıdır. Bu, bütün çağı belirleyen bir temel düşünme, hissetme ölçütüdür. Soyut 

istem, çağa egemen bir genel istem olarak tüm kültür uluslannda geçerlik elde 

edecek ve tüm kültür varlığını soyut bir ereğe doğru yönlendirecektir. 
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"Stijl" hareketi de bir kültür hareketi olarak aynı soyutluk ideolojisi içinde yer alır 

ve onun ilkeleri tarafından belirlenir. "Stijl" Hollanda'lı ressam, heykeltraş, mimar, 

yazar, şair ve sinema yapımcısı gibi sanatçıların, aynı isimli dergi etrafında 

toplanmalarıyla oluşmuş ve ilk dergilerini Ekim 1917 yılında yayınlamışlardır. 

W. Haftmann De Stijl akımı için düşüncelerini şöyle betimlemiştir: 

"Stijl ideolojisi, ahlaksal ve toplumsal sonuçlarına kadar, bütün bir mımar ve 

sanatçı kuşağının düşünme ve kavraması için gerekli temeli oluşturur. 'Bauhaus' 

akımının içinde yer alan, Gropius, Mies van der Rohe v.s. en kesin biçimde bu 

ideoloji ile gelişmişlerdir." (Tunalı, 1981,s:201) 

Mondrian'ın resimde gerçekleştirdiği tasarımlama yöntemleri, bu kez üç boyutlu 

nitelikleriyle oluşmaktadır. Örneğin, 1923 yılında van Doesburg'la, van Eastem'in 

Üniversite Binasının tavaniarına ve Cafe De Unie'nin duvarlarına yaptıkları büyük 

ölçekli resimler ve mekan tasanrnlarında.rl hemen bir yıl sonra yapılan Schröder 

evi, De Stijl'in mimari simgesi biçimini almıştır. 

Schröder evi, son amaç olarak algılanmasa da, yeni mekan sanatına katkıları ile 

verdiği ders halen geçerlidir. Rietveld'in "Yüzyıllarca çok az sanat eseri 

gereklilikleri aktarmada yeterli olmuştur" sözlerini, tasarımını kendisinin yaptığı 

Schröder evi ile de kanıtlamıştır. Modem mimarinin sahip olduğu, ancak daha 

önceden bilinmeyen mekansal zenginlik ve dinamizm bu yapıyla ortaya çıkmıştır. 

(Norberg-Schulz, 1988, s: 152) 

De Stijl'in tezimizi ilgilendiren en önemli yanı, iki boyutlu resim düzlemini, üç 

boyutlu mekanlar üretmek için kullanmış olmalarındadır. Soyut resmin, ıç 

mekandan kentsel mekan oluşumuna kadar kullanılabilirliği böylece kanıtlanmış 

olmaktadır. 



SINIRLAMALAR : 

Felsefeden psikolojiye, fizikten ekonomiye, coğrafyadan toplum bilimine dek, 

hemen her uğraşı alanında mekana, dolaylı ya da dolaysız şu ya da bu biçimde 

değinilir. Mekanın evrendeki yeri ve önemi, insanın mekanla ilişkisinin 

vazgeçilmezliği ve az önce sözünü ettiğimiz uğraşı alanlarının, evreni ve insanı 

kendi sınırlan ve konulan içinde incelemeye çalıştıklan düşünülecek olursa, hemen 

hepsinin mekanı kendilerine konu edinmelerinin nedeni kolayca anlaşılabilir. 

(Hançerlioğlu, 1990,s: 44-46) 

Mekan deyimini nokta, doğru ve yüzey gibi belirli matematiksel elemanların 

anlatımı olarak anlayan matematikçinin kavranamayan ve nesnel olmayan mekanı 

konumuz dışındadır. Burada mimarinin incelenmesinde "döıt buutlu" deyimi ile 

kanşıklık doğuran yeni fizik biliminin belirginlenemeyen, soyut mekan 

kavramından da söz edilmemektedir. O. F. Bolnow gibi dil araştırmacılannın 

kelimenin etimolojik anlamından hareket ederek saptamaya çalıştıklan mekan 

kapsamı da kasdedilıniş değildir. Ekonomik, coğrafi ve politik mekan da söz 

konusu değildir. 

Mekan organizasyonundan balısederken konuyu kolay kavrayabilmek için bazı 

tanırnlara gerek vardır. Bilindiği gibi içinde yaşamakta olduğumuz boşluk uzay 

boşluğudur. İnsanın bu boşluktan bilinçli veya bilinçsiz, bir araç kullanarak 

(malzeme, herhangi bir obje) sınırlandıı·dığı üç boyutlu boşluk parçalan 

(mekanları) oluştuıur. Ancak, bunlardan bazı özel nitelikleri nedeni ile aynlan iç 

mekanlar bu konu içinde anlatılacaktır. Konumuzu ilgilendiren, iç mekanların ayn 

ayrı özellikleri, biraraya gelirken meydana getirdikleri oluşumlar ve bunların 

anlaşılması olmalıdır. 



Mekan güzel sanatların bütün dallannı ilgilendirmektedir. Özellikle plastik sanatlar 

veya görsel sanatlar; ya mekan yarahrlar, ya da mekan içinde var olurlar. 

Bu araştırmanın çok yönlü yapılabilmesini sağlamak için, içmimari ve diğer plastik 

sanatlan mekan açısından irdeleyerek, "insan-mekan ilişkileri"ni, biçim, işlev, 

estetik kaygı ve yaşam biçimiyle tartışmaya açmak yararlı olacaktır. Ancak; bu 

dilek, gerekli kaynaklan bulmak ve onlara ulaşabilmek açısından hem dil, hem de 

süre yetersizliği nedeniyle olanaksızlaşmaktadır. Bu nedenlerle konumuz 'içmimari 

ve resimde mekan' olarak sınırlandırılmıştır . 

Sözü edilen mekan hem kuramsal, hem de kavramsal açıdan içmimari ve resimdeki 

mekandır. 



BİRİNCİ BÖLÜM: 

1. İÇMİMARİDE MEKAN : 

Tarihin başlangıcında, kişinin evrenle olan ilişkileri kopuk değildir. Bu ilintilerin 

belirtilerinden biri "hacimlerin sonsuz mekan içinde yerleştirilmesiydi . Öıtülerin 

altına hiçbir ışık sızıruyordu. Dünyanın içinde geliştirdiği ortam olan karanlığa bir 

anlam kazandırmışlardı"(Batur, 1965,s:26). 

İnsanların mekan gereksinimi tarihin başlangıcından beri, belki daha önceleri de 

vardı. Bu gerek, kişisel gereksinmeleri karşılamak üzere özel mekanlar yada ortak 

kullanıma dönük toplu mekanlar olarak karşılandı. Başta, yaşamlarını 

sürdürebilmek için bu mekanlar, pratik işlevsellik açısından önem verilerek 

donatılmış, insanlar evrimleştikçe mekan gereksinimi ve niteliği de artmıştır. 

Giderek daha hoş, daha zevkli yaşamak isteği, pratik-estetik işlevselliği ön plana 

çıkartmıştır. Kimi zaman pratik işlev ağır basmıştır, kimi zaman da estetik işlev. 

Biçim-işlev (form-fonksiyon) ilişkisi de diyebileceğimiz bu dumm, mekanda 

yaşamla ilgili tasarım ilkelerini belirleyen başlıca etmenlerden biri olmuştur. 

Bu anlamda, F.L. Wrigth 1910 yılında önsözünü yazdığı bir yayında, yapıda iç 

mekanın önemini şöyle betimlemiştir: 

" ... Bu yolla, insanın yaşam alanını kendi içinde uyumlu, anlamlı ve güzel, çağdaş 

yaşamla sıkı biçimde ilişkili ve içinde yaşayanların bireysel gereksinimlerini 

özgürce ve kolayca karşılarnalarını sağlayan, rengi, deseni ve doğasıyla işlevine 

uygun ve bu nitelikleriyle işlevini ifade eden tam bir sanat yapıhna dönüştürmek. .. 

İç mekan, yapının ruhu olan mekanın kendisidir. İçinde yaşadığımız oda ve salon 

bu mekanın bir parçasıdır, ona aittir, onunla beraberdir, ondan doğmadır. İçinde 
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yaşanılan mekan bir bütün olarak bu şekilde düşünüldüğü zamandır ki, bu mekan 

mimarinin ta kendisidir denilebilir/ 

O halde, Organik Mimarlık çerçevesinde binayı, donanımından, konumundan ve 

çevresinden ayrı olarak ele almak pek olanaklı değildir. Bu binaları ortaya çıkaran 

ruh, tüm bu unsurların biraraya gelmesiyle oluşur. Yapının doğası bağlamında, 

bunların tümü öngörülmeli ve gereği yerine getirilmelidir. 

Ancak bunlar bitmiş ve kişiliğini bulmuş yapının içinde yalnızca birer ayrıntıya 

dönüşmelidir. __ 1 Aydınlatına, ısıtına ve havalandırma bunlara eklenebilir ya da 

bunların dışında bırakılabilir. İskemleler, masalar, dolaplar, hatta bazen müzik 

aletleri bile binanın kendisine aittir, ona eklenti değil..."( Conrads, 1991 ,s: 13). 

1.1. MEKAN 

İçi boş ya da dolu, uzayda bir kabukla sınırlandınlmış, ya da nokta-çizgi-yüzey 

elemanları ile çevresinden ayrılmış her örgütlenme - paketlenme mekanı oluşturur. 

Mekan, sınırlandınlmış boşluk parçasıdır. İçinde var olan donanım ve içinde 

yaşayanlarla anlam (değer) kazanır. İnsan boyutuyla ilinrili ve gerekli yaşama 

ortamı niteliklerine sahip bir mekanın, kullanılabilirliği söz konusudur. Ancak, 

gerçekten var olmasına karşın ölçeği, iklimsel koşulları, yoğunluğu, yetersiz 

aydınlığı gibi elverişsiz ortamlarından dolayı insanların içinde yaşamasının 

olanaklı olmadığı mekanlar da olasıdır. Uzay boşluğu, denizler, çok yoğun 

basınçlı, çok nemli, karanlık veya çok sıcak - soğuk boşluklar; mikroorganizmalar, 

mantarlar ve diğer canlılar için var olan mekanlardır. Bu mekanlarda, barınır, yaşar, 

ürer ve b uralardan yararlanıdar. 



Mekanlar, kullandığımız ölçü birimleriyle boyutları ölçülebilen, formları belirlenip, 

çizilebilen ve koordinatlarıyla kapladığı hacmi başka röpar noktalanna göre 

belirlenebilen açık, yarı açık ya da kabukla çevrili boşluk parçalarıdır denilebilir. 

Mekanlara etki eden bir takım ögeler, gerçek mekanın daha büyük, daha rahat, 

daha ferah, ya da daha sıkıcı, daha küçük gibi algılanmasına neden olabilir. Ama 

bu, belli bir mekanın var olan gerçek nitelik ve niceliklerini değiştirmez. 

1.1.1. Felsefi açıdan Mekan: 

Lucretius'a göre: "Tüm doğa iki şey üzerine temellenmiştir. Cisimler ve bu 

cisimlerin içinde hareket ettikleri boşluktur." Uzay boşluğu gezegenlerin hareket 

etmesine olanak tanıyan ve onlarla birlikte evreni oluşturan ve evrene yaşamsal bir 

nitelik kazandıran bir nedendir. 

Leibniz'de mekan için, "cisimlerin herhangi bir durumu değil, onların birbirlerini 

izlemelerine olanak sağlayan bir durumlar dizisi dir ... " demiştir ( Grand Larmtsse, 

196J,s:678-79). Mekan, form ve varlıklardan farklı bir şeydir. İçinde, ya da 

çevresinde formları barındırır. Formlar ancak boşluk içinde var olabilir. O halde 

mekan için~ içinde canlı ve cansız varlıkların durumlarını değiştirebildiği, zaman 

içinde hareket edebildİkleri ve 1Jirbirleriyle ilişki kurabildikleri boşluktur, 

· denilebilir. 

Her türlü form çalışması bir mekan düzenlemesi olarak nitelenebilir. Mekan, bir 

bakıma içinde görülen veya görülmeyen fakat ne olursa olsun duyulan form 

unsurlarının etkili olduklan, birbirleri ile bağıntılı bulunduklan ve zaman zaman 

birbirlerini etkiledikleri yerdir. 

Ane· 
Merkez Ku up 
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Nitekim, Kant'da, mekan için " ınsan kafasının temel önsel (apriori) 

ulamlanndan (kategorilerinden) biridir, maddeden farklı ve ondan 

bağımsızdır .. . ,deney dışı bir seziştir ... , dış uyurnun biçimidir" demektedir. 

(Hançerlioğlu, 1970,s:217-18) 

Maddenin karşıh boşluktur.Boşluk, insana sürekli olarak ölüm ötesi varlığı, ruhu 

maddesel olmayanı düşündürmüştür. Sağlanan boşlukta bu kez, madde olan şey 

maddesizleştirilmektedir, başka bir deyişle, boşluğun yaratılması ile ruh yeni bir 

yaşam kazanmaktadır. 

"Boşluk formla saptanır" (F ocillon, 1964). Boşluk formu algılanır duruma getiren 

bir nedendir. Müzikte "nota" dediğimiz ses formlarının aksiyonunu sağlayan ve 

onları "duyusal" yapan aralarındaki sessizliktir. Çömlekçinin kili bir çömlek 

oluşturur, ama o çömleği bir hizmet aracı yapan şey içindeki boşluktur. Varlık -

yokluk ile, yaşam - ölüm ile, ses - sessizlik ile, madde - maddesizlik ile, form -

boşluk ile söz konusu olabilir. Denge bu karşıtlar bütünü ile kendini kurabilir. 

(Hançerlioğlu, 1990,s:44-46) 

Hangi türden olursa olsun bütün sanatlar "form" adını verdiğimiz bir nitelikle 

kendini ortaya koyar. Formlar ancak birbirlerini etkili kılacak ilişkilerinin içinde 

yer aldığı, boşluk içinde var olabilirler. 



ll. yüzyıl Çin düşünüderinden Lao TSU Tao Te CHING şöyle der: (Çeviri 

G.Feng, J English, 1972). 

Tekerleğin çeperini otuz çubuk paylaşır, 

Onu yararlı yapan ortasındaki boşluktur. 

Çamurdan bir kap biçimlendir, 

Onu yararlı yapan içindeki boşluktur. 

Bir odaya kapılar, pencereler aç, 

Odayı yararlı yapan bu açılan boşluklardır. 

Bu nedenle, çıkar orada olandan elde edilir, 

Yarar orada olmayandan. 

Tekerleğin keşfı, sıfırın bulunması; insan tarihini yönlendiren olaylar olarak 

göıülüyor. Oysa boşluğun yarannın ayrırnına vanlması ile tekerleği olanaklı 

kıldığı, maddesizin maddeleştirme isteği ile de sıfın yarattığı düşünülebilir. 

Denilebilir ki, ınsanın ölümlülük bilincini ve varlığını sürdürme isteğinin bir 

yansıması olan "boşluk ayınmı", insanın yer yüzündeki en yetkin kanıtıdır. Çünkü 

"doğa boşluktan korkar" boşluktan yararlanma insana özgü bir bulgu ve insanın 

doğaya en seçkin bir katkısıdır.( Aksoy, 1977,s: lO-ll) 

1.1.2. Psikolojik mekan algısı : 

"Merkez düşüncesinde, bir coşku ve gizem saklıdır"(Lethaby, 1974,s:71). O halde, 

insanın çevreyi algılamasının ilk biçimi, kendisinin yapmakta olduğu bir işievin 

merkez olarak algılandığı bir süreçtir( Aksoy, 1977,s: Il). 



İnsan bilinçli olarak hiçbir davranışta bulunmasa bile, her durumunda bir mekanın 

içindedir ve onu algılamaktadır. Çünkü, insanı çevreleyen elemanlada oluşan 

boşluk mekan algısını yaratır . Zaman ve hareket boyutlan da, mekanla birlikte 

algılama süreci içerisinde yer alır . 

W. Richard' dm bir kitabında betimlediği Dschuang D si ile ilgili anekdot, mekan 

algısına ilişkin bir ömek oluşturmaktadır: 

Çin'li düşünür Tsuang Tse iyice yaşlanıp artık ölümü beklediği sıralarda öğrencileri 

onun için görkemli bir cenaze töreni düzenlemek isterler. İsteklerini kendisine 

ilettiklerinde; "Toprak ve gökyüzü benim tabutum, güneş ve ay benim lambalaıım, 

yıldızlar benim inci ve değerli taşlarun ve bütün doğa da beni bu hüzünlü anda 

yalnız bırakmayanlardır. Bundan daha görkemli bir cenaze töreni 

düşünebiliyoımusunuz?" diyerek; yatacağı yerde, göreceği ögelerle algılayacağı 

mekanın sınırlaıını çizmiştir. 

Bu bağlamda; Joedicke'da Çin'lilere göre mekan kavram ve kuramını aşağıdaki 

şema ile belirtmiştir: 



Cisimler aracılığıyla mekan denilen algılamanın nasıl oluştuğunu açıklamak için 

zihni bir deney yapılsın : Geniş bir düzlükte direk, fener veya ağaç şeklinde bir 

cisim bulunsun. Gözlemciler bu cisme doğru yaklaşsın. Gözlemcinin cisme 

uzaklığı ile belirlenen, cisimle gözlemci arasında bir ilişki doğar. Bu ilişki 

algılamaya bağlıdır. Uzaklık arttıkça sonuçta var sayılan cİsınin algılanamayacağı 

bir nokta düşünülebilir. Ancak algılamaya bağlı kalmaksızın gözlemcinin aıtık 

algılanamayan cisme olan uzaklığı ölçülebilir. Gözlemcinin algılanacak cisme olan 

uzaklığına o cismin göıülen dış yüzeyi de etki eder. 

Gözlemci cisimden uzaklaştıkça cisim o nisbette küçük görülecektir. Bir tek cismin 

yerine, cisimler grubu konursa; (A:B:C: ile işaretlenen bir eşkenar üçgenin köşe 

noktalarına dikilen üç cisim gibi) : Gruba yaklaşan gözlemci ile her cisim arasında 

ilişkiler doğar. Bunlar, bir algılanan ve bir de ölçülebilen uzaklıkla ifade edilirler. 

Ayrıca üç cisim arasında da gözlemcinin algılayabileceği kendi aralannda bir ilişki 

vardır. Bu ilişkiler bir ölçülebilen, bir de algılanabilen boyuttadır.Gözlemci yer 

değiştirirse ilişkiler de algılama yönünden değişir. 



O halde mekan için, "ögeler arasındaki ilişkilerin toplamı" da denilebilir. Bu ögeler 

çeşitli olabilirler. Duvarlar, tavanlar, döşemeler, kiriş, kolon v.s. ise mimaıi 

mekandan; eğer ögeler, şekillenmiş yeıyüzü, gökyiizü, ufuk, çalılık, ağaçlar ve 

bulutlar ise doğanın oluşturduğu bir mekandan söz edilebilir. Bir de bu ikisinin 

özel durumu olan kentsel mekan vardır. Meydanlar, sokaklar, binalar veya bunlarla 

beraber yeşil sahalar,ağaçlar v.s ... ile sınırlarran mekanlar... 

Hiç bir ilişki algılanmadığı zaman ne olur? Uzaklıklar fazla büyük ise, ögelerin 

algılanmasıpa bağlı olan algılama mekanı artık mevcut değildir, onun yerini boşluk 

alır. Buna karşı uzaklıklar aralıkiann algılanamayacağı kadar küçüldüğünde, öznel 

mekanın yerini cisim alır; o halde cisim ile boşluk, algılama mekanının sınır 

durumlandır. Bu durumu anlamak için konuya bir de yoğunluk kavramı 

katılmalıdır. 

Yani bir başka deyişle ne algılanamayacak kadar yoğunluklan düşük, ne de sıkıntı 

yaratacak kadar kesif yoğunlukta mekanlar düşünülmemelidir. Mekanın 

tanımlanması denenirken mekan geometrisi ile mekan algılaması arasındaki farkın 

gözetilmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Mekan algılaması gözlemcinin yerine bağlı 

olur, bu yerin değişmesine göre farklılık gösterir. 

, Mekan geometrisi ise, gözlemcinin rastlantısal yenne bağlı olmayıp ınıman 

elemanların arasındaki ilişkilerin "nesnel görünümünü" yansıtmaktadır. Mekan 

geometrisi, bu cisimlerin durum ve ilişkilerini kavrar; bu amaçla da uzunluk, 

genişlik ve yükseklik gibi üç koordinata gerek duyar.(Giirer, 1992, s: 55-59) 



Çin düşüncesine göre mekan kavramı : 
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Dört dikme ile sınırlı mekan (GEN) : 

Çin mimaıisinde olası mekan sınırlamalan: 
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1.2. TARİHSEL AÇlDAN MEKANlN GELİŞİMİ: 

Mekan kavramından önce, güneşin ve ayın hareketlerinden kaynaklanan aydınlık 

ve karanlık (gündüz-gece), doğa olaylan ve yine mevsimlerin oluşması (kış-yaz), 

zaman kavramını insanlara öğretti. Gündüzün sıcağı, gecenin soğuk ve ürkütücü 

varlığı, (kendisine mekan olarak yeryüzünü tanıyan) insanı sığınmak, korunmak, 

barınmak güdüleriyle tariftenmiş özel rnekanlara yönlendirdi. Kendilerini saracak, 

dış etkilerden koruyacak mağaralar, ağaç kovuklan gibi oylumlar buldular. Bu 

oylurnlan büyühtüler, düzenlediler, oturabilecekleri, yatabilecekleri yükseltiler, su 

toplayabilecekleri çukurluklar oluşturarak iç mekan donatılannı yaptılar. Böylece, 

içinde yaşadıklan iç mekanlan oluşturdular. Ya da taşlarla, ağaç dallanyla 

çevreledikleri boşluklarda iç mekanlar oluştururken, ilk yapı eylemini de 

gerçekleştirdiler. 

İkel toplumlarda, herkesin kendi gereksinmelerini karşıladığı görüşü vardır.Ancak 

ortak konuların çözümünde bir işbölümü söz konusu olabilir. "Yapı eylemi, Erken 

Neolitiğin karanlıklannda kaybolur. İlk insan yerleşmeleri - ki tarihlenebilen en 

eski örnek Anadolu'da Çatalhöyük'te bulunmuştur - ilkel, tanmsal yapılı köylerdir. 

Bu çevrede, yapı eylemi, aile ekonomisinin olanaklan içinde ortaya çıkar . Herkes 

kendi evinin mimandır. Belki bütün köyün çevresindeki duvar ortak çalışma 

ürünüdür. Belki de yan yana gelen evlerin dış duvarlan kendiliklerinden köyün 

savunma sistemini teşkil eder"( Kuban, 1969,Bildiri No. 7). 

Gelişiinin belirli bir aşaması olan şehirleşme ve toplumsal işbölümü, çevrenın 

düzenlenmesinde, özel bilgi ve görgü edinmiş kişilerin ortaya çıkmasını 

gerektirrniştir. Böylece "geçimini mesleğinden elde eden, yani doğrudan yiyeceğini 

topraktan ve hayvandan çıkarmayan bir meslek adamının, mimann prototipini 

ortaya çıkarmıştır. 



Çevre tasarlayıcısından iş isteyenler bu çağdan başlayarak, yakın zamana kadar 

genellikle 'din adamları' ve 'ülke yöneticileri' olmuştur. 

Bu dönemin sözü edilen özellikleri, uzun yıllar boyunca bir çok uygarlığın 

kuruluşunda görülür. Ancak köklü değişimierin başlangıcı olan 18. yüzyıl'a kadar 

geçen dönem, güç kaynaklannın bütünüyle değişınediği bir süre olarak 

görülmektedir. Kullanılan malzemenin işlenme gücünün benzerliği ve uygulama 

koşulları, bu birlik ve düzeni sürdürmektedir. 

Bu tutum, 18. yüzyıl Avrupa toplumundaki az sayıda birlik ve düzen içindeki 

"aydınlar ve asiller için" de çözümlere yöneliktir. Bütün tasanmlar, çok ilkel 

araçlarla, insan gücüne ve ustalığına dayanan çözümlere dönüktür. 

Makine ile üretim dönemine geçiş: 

19. yüzyıl başlarında, toplumsal yapıdaki çok büyük değişimler, bilim alanındaki 

gelişimler, yaşam kavramının temel ilkelerini etkilemiştir: 

- Geçmiş uygarlıklar ile ilgili çalışmalar, 

- Aydınların geçmiş (antika) ile yakın ilgileri, 

- Sanayi devriminin başlangıcı, 

- Büyük kitlelerin eğitimi ve aristokrasinin egemenliğinin son bulması, 

- Zenginleşen ve serveti nedeniyle aristokrasİ düzeyine çıkan (Tüccar, Sanayici) 

sınıfının oluşması, 

- Güçlü bir orta tabakanın belirmesi, 

- Yeni toplumun eğitim, görgü yoksunluğu, 

- Tarımsal düzenden, sanayi düzenine hızlı geçiş ... 
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Bütün bu etkenler, toplurnun değer yargılannı değiştinneğe başlamıştır. Geçmiş 

uygarlıkların biçimsel yanlarının, hiçbir temele dayanmadan alınıp kullanılması 

görüşüne ilişkin olarak "stil", "İç mekanda düzeni kuranın seçimine bağlı bir 

davranış" biçimini oluşturmuştur. 

İnsan gücünün yerini buhar gücünün almasıyla başlayan sanayi devrimi, büyük 

değişiklikler getinniştir. Fabrikalarda, yeni üretim biçimleri ve türleri belinneye 

başlamıştır. Sanayi devriminin tasanın konusunda anlamı: "bir çağın kapanışı" 

olarak tanımlanabilir. Böylece, 18. yüzyılın aristokrasİ düzenine dayanan uygarlığı, 

19. yüzyılın getirdiği değişikliklere karşı koyamamış ve yabancı "stil"lere karşı ilgi 

ile "romantizm" akımı ortaya çıkmıştır. 

Örneğin, sanayide çalışanların toplu yerleşme sorunları "zevk" ile 

çözümlenemediği için, bu gerçek yapı işi hemen mimarlıktan ayrı olarak 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Toplurnun orta tabakası için, geçmiş uygarlıkların 

biçimsel yanları, taklit malzeme kullanılarak ucuz, kolay ve gösterişli biçimde, yeni 

makinalarda üretilmiştir. 

Yaşama çevresinin kuruluş açısından temel ilkeleri, yapının kuruluşu ile ilintilidir. 

Bu dönemde ise geleneksel tasanmcıların ortadan çekilmesiyle, yeni gelişimlerden 

mühendisler yararlanmaya başlamışlardır. "Artık mimarlar, meslek açısından 

bütünüyle antikacı ve kişici olmuşlar, gerçek bir toplumsal temele oturmayan 

mimarlık, kişisel bir iş olmuştur" (Richards, M oc k, 1966,s: 15). 

19. yüzyıl mimarlığı çok ilgi çekici bir durumdadır. Çeşitli dallar birbiri içine 

ginniştir. "ancak bu durum, mimarların gerçeklerden uzaktaştığını gösterir" 

(Richards,Mock, 1966,s: 15). Ün kazanmış bir mimar, bir çevrenin bütünüyle ve 

zorunlu olarak tasanmcısının kişiliğini yansıtması gerektiği göıüşündedir. Oysa 

belirli bir oranda kişisellik taşıması gereken tasarımcı kavramı yanında bu tanım, 



19. yüzyılın gerçeklerini yansıtmaktadır. Ancak, 'mimarlığın ve yaşama çevresinin 

kuruluşundaki temel ilkelerin, geçmiş uygarlıklardan alınan biçimlerin bir araya 

getirilip çok değerli bir anıt yapma düşüncesi' yakın zamanlara kadar süregelmiştir. 

Avrupa bir bunalım içindedir. Ekonomik ve toplumsal koşulların ortaya çıkardığı 

dalgalanmalan karşılayan kuramsal ve pratik araştırma ve çalışmalann yarattığı 

gerilimli bir ortam vardır. Eskiye dönüşlere ve biçimci tutumlara karşı çeşitli 

yönlerden gelen zorlamalar, tasanmı gerçek verilere ve toplumsal eyleme bağlı 

yaratma düzeyine doğru geliştirmektedir. 

Endüstri ürünlerinin, mühendislik tasanmlarından sonra mımanye girişi, çağdaş 

gereksİnınelerin de zorlamasıyla yeni yapı ve çevre kavramlanın oluşturmuştur. 

Bunun yanısıra, sanatçı ve düşünürler de günün gereklerini karşılayan, verilerini 

kullanan, özgür ve yeni bir yaratma bilincine yönelmişlerdir. 

19. yüzyıl Avrupa'sı gelenekten kopma ve yeni bir kavram yaratmanın savaşını 

yapmaktadır. (Küçükerman, 1978,s: 39-44) 

Sanat ve el sanatlan (Arts and Crafts) akımı el emeği ve özgün yaratmayı 

yücelten yönü ile daha sonra Art Nouveau'yı büyük ölçüde etkiledi. Bu ortamda 

yeni tasarıma uygun konutlarda yepyeni bir mimari tarz oluşmaya başladı. Philip 

Webb, çağdaşı Richard Norman Shaw tarihsellikten yavaş yavaş sıynlmaya 

başladılar. Daha sonra genç kuşak mimarlar arasında ciddi bir şekilde bu 

uygulandı. Bu bağlamda Edvin Lutyen'in ev ve bahçe tasanmlan, C.F.A. Vayses'in 

özel konut projeleri doğdu. 

Bu çağda İngiliz mimari srilindeki gelişmelerin iki önemli miman, Frank Lloyd 

Wright ve Charles Reine Mackintosh'dur. 
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Sanatlar ve el sanatlan (Arts and Crafts) hareketi Art Nouveau akımının doğm.asına 

en büyük kaynak olmuş ve en iyi uygulama alanını bu uslup içerisinde bulmuştur. 

Art Nouveau: 

Avrupa mimarisinde Art Nouveau stilinin öncü mimarlan Belçikalı Victor H orta ve 

Henry Van de Velde'dir. V. Horta modem mimarlığın babası olarak kabul 

edilmektedir. Brüksel Tassel binası'nın projelerini gerçekleştiren Horta, Burada 

demiri süs formlarında kolonlar, balkon ve merdiven korkuluklarında "kamçı izi" 

biçiminde dekoratif öge olarak kullanmışhr. H. Van de V elde (1863- 1957), resimle 

sanat yaşamına başlamış, mimari, tipografı ve mobilya tasanmı ile ilgilenmiştir. 

Gaudi'nin egzotik nitelikli yapılan da bir bakıma Art Nouveau'nun en gelişmiş 

evresi olarak görülür. Fransa'da Hektor Guimard'ın Paris Metrosu girişindeki 

demirdöküm süslemeler, kıvrık biçimleri dinamik ve hareketli tarzıyla bir tür 

simge-yapıt özelliği kazanmıştır. (Özüdoğru, 1993, s: 126) 

Bir geçış dönemi sanah olan "Aıt Nouveau", belirli, yeni biçimlere yönelik 

olmasına karşın, özünde yine de bir "biçimsel" nitelik vardır. 1900 yıllarının 

uluslararası stili olarak çeşitli çevrelerde benzer görünümler içinde bulunan Art 

Nouveau, el işçiliğinin kullanılması gibi özünden gelen nedenlerle ve ekonomi ile 

olan ilişkilerindeki kopukluk yüzünden kısa süımüştür. Böyle olduğu halde 19. 

yüzyılın durağan niteliklerine 'karşı bir tutumu' etkinlikle ortaya çıkarmıştır. Ayrıca 

tarihsel sürecin oluşumu içinde biçimsel özelliklerinden çok, kavramsal 

yönlerinden yararlanan pek çok tasanmcı, bu akımı aşarak daha ileri çözümlere 

ulaşmışlardır. 

Ayrıca: 

- Viollet-Le-Duc'un yeni malzeme, biçim ve kuruluş açısından tasanmlan, 
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-William Morris'in öncülük ettiği 'Fonksiyonalizın' tartışmalan, 

- Sembolizın'in felsefi temeli, 

- Empresyonizın'le ortaya çıkan 'doğaya açılma' ve bunun gibi önemli olaylar Art 

Nouveau için kavramsal bir oluşum çerçevesini hazırlamışhr. Kısaca, "Temelden 

gelen gereksİnınelere bağlı olarak, ortak bir bilincin sonucu, çağın verileriyle kesin 

ilişkisi olan bu kavram, tek başına ve kopuk bir olay değildir. 

O yıllarda, çeşitli ülkeleıin düşünürleriııi, sanatçı ve tasarımcılarını tek ilke 

çevresinde toplayan bu akım, geçmişle bulunan ilintilerini kopartarak, yeni ve 

gerçek kavramiann çözümüne yönelmiştir. 19. yüzyılın geçmişteki biçimlerden 

yararlanma yoluna dönük 'seçmeci' ve 'eklemeci' tutumuna karşı bu akım tarihte eşi 

olmayan bir biçim düzenine ulaşmayı amaçlamaktadır. Çok kısa süre içinde bütün 

Avrupa'ya yayılan bu akımda, günümüz kavramlannın biçimsel niteliklerinin 

tohumlan göıülür. "Grafikten mimariye kadar uzanan geniş bir skalada, bitkisel 

diyebileceğimiz, büyük ölçüde uzak doğu sanatından etkilenen bir biçimsel düzenle 

karşılaşılır. Böylesine bir düzen, evrensellikten, 'genel-geçerlikten' uzaklaşıp 'tek

defalığa' yönelen bir yaratma ifadesi için son derece elverişli bir ortam meydana 

getirecektir"(Kantoğ/u, Özer, 1967,s:45). 

19. yüzyıl, büyük bir değişim dönemidir. Avrupa ve Amerika'da "endüstri 

devrimine" geçilmiştir. Bu son derece etkili olay o güne kadarki bütün ölçü ve 

değerleri sarsmıştır. Üretime makine gücü gibi yapay güçler kahlmış ve ortaya 

çıkan sonuçlar bu yeni durumun izlerini taşımaya başlamışlardır. 

20. yüzyıl ise "fabrika" üretimi dönemidir. Bütün kavramlar ve biçimler bu amaca 

yöneliktir. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlar bu kez yeni üretim biçiminin 

özelliklerini yansıtmaktadır.(Küçükerman, 1978,s: 1 O) 
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20. yüzyılda Avrupa'da durum: 

19. yüzyılın sonlannda, tasarnnda yalınlığı amaçlayan tutum, 20. yüzyılın 

verileriyle de tam bir başanya doğru yönelmiştir. 

Çağdaş tasanının nitelikleıi yalınlık ve eylemiere uygunluk olarak özetlenebilir.Bu 

dönem, genel olarak üç önemli akımın etkisiyle yönlenmiştir. Bunlar gelişim 

sırasıyla "Werkbund", "De Stijl" ve "Bauhaus" tur. 

Werkbund: 

İngiltere'de başlayan yalınlaştırma hareketleri Alınanya'ya da sıçramış, Hermann 

Muthesius'un önderliğinde sanatta rasyonelliği amaçlayanlar bir grub 

oluşturmuşlardır. Çağdaş tasanmcıdan "tam ve an kullanışlılık" bekleyen 

Muthesius, yalnız makina ile yapılmış üretimin "çağdaş ekonomik yapıya 

uygunluğunu" gözönüne alarak; yeni bir "stil" yaratmak gerekirse bunun ancak 

"Makine biçimi" (Maschinen stil) olması gerektiğini önermiştir. Muthesius, kendi 

gibi düşünen tasanıncı ve yapımcılar, sanatçılar ve yazarlar ile birlikte Deutscher 

Werkbund (Zanaatciler Birliği)'ni kurdu. Yaklaşık olarak 1907-1919 yıllan 

arasında yaşayan bu kuruluş, endüstri üretimi alanında ileri çözümlere varmayı 

amaçlayan büyük bir grup oluşturmuştur. Bu yüzden çeşitli ve yer yer çelişen 

görüşleri de kapsamıştır. Örneğin standardizasyonu savunan Muthesius ile 

kişiselliği temel ilke olarak varsayan V an de V elde gibi. 

Werkbund'un amaç ve ilkeleri Almanya'nın bir çok bölgesine yayılmış, böylece tek 

bir merkez olmaktan çıkmıştır. 1919 yılında kurulan Bauhaus, Werkbund'un bir 

uzantısı ve yeni bir yoğunlaşma olarak görülebilir. 
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De Stijl: 

De Stijl akımı, Birinci Dünya savaşı sırasında, nesnel soyuduluğu kendilerine 

temel ilke edinmiş olan Hollanda'lı sanatçılar tarafından kurulmuştur. 1917'den 

1928'e kadar örgütlü bir akım olarak görülen bu akımın ünlü ögeleri olarak ressam 

Mondrian, ressam - mimar - yazar Theo van Doesburg, mimar Gerrit Rietveld ve 

heykelci Georges Vantongerloo olarak özetlenebilir. Art Nouveau gibi De Stijl'de 

de bütün sanatlan etkileyen birleştirici kavramlar ortaya atılmıştır. Ama Art 

Nouveau'nun zengin, organik biçimleri amaçlamasına karşın, De Stijl, tanınabilen 

her konuya karşıdır. Düzenin temel ilkesini dikaçılı ( ortogonal) dizgeye dönüştüren 

De Stijl akımı asimetrik dengeye yönelmiş ve temel renkleri kullanma 

yöntemini öne sürmüştür. Mondrian bu durumu, "Belirlenmiş biçimlerin 

uygarlığı sona ermekte, onun yerini kesinleşmiş ilişkiler almaktadır." 

sözüyle açıkça belirtmiştir.(Küçükerman, 1978,s:65) 

De Stijl mimarlarının çok az uygulama yapmış olmalarma karşın, tasaıuncılannın, 

sanatçılarının ve yazarlarının yardımıyla büyük etkinlik kazanmıştır. Bu kuruluş 

1917'den 1932'ye kadar bütün Avrupa'da satılan bir dergi yayınlamıştır. Kurucu 

van Doesburg birçok yerleri dolaşarak konuşmalar yapmış ve daha sonra ortaya 

çıkacak olan Bauhaus akımımn ilkelerini büyük ölçüde ve kesinlikle etkilemiştir. 

Nitekim, De Stijl sanatçılan tarafından geliştirilen kuramlar, bugüne dek ileri 

tasarımiann büyük bir bölümünün temel kavramlanru oluşturmuştur. 

Özetlemek gerekirse, De Stijl, sanatın oluşumunda evrenselliğin ileri bir 

savunusunu yapmıştır. "Bu açıdan her yerde herkesee değedendirilip 

uygulanabilecek matematiksel, geometrik temel kurallar, örneğin dikaçılı dizge 

(sistem), asal renkler, yalın birleşmeler söz konusu akımın her zaman karşılaşılan 

özellikleri olarak ortaya çıkacaktır" (Kantoğlu,Özer, 1967,s: 48). 
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De Stijl'le Mondrian'ın resimde gerçekleştirdiği tasanınlama yöntemleri, bu kez 

van Doesburg ve van Eastem'in tasanmlanyla üç boyutlu nitelikli mekanlar 

oluşturmaktadır. Rietveld'in yaptığı Schröder evi ise De Stijl'in mimari simgesini 

oluşturmuştur. 

De Stijl üyelerinin estetik açıdan ileri sürdüideri yalınlığı, daha sonralan Bauhaus 

üyeleri endüstri üretimine yatkınlıklan yönünden geliştirmişlerdiL Çağdaş 

kavramın temelleri "Aıts Crafts" döneminde atılmış ve Bauhaus'ta ise bu özellikler 

biçimsel ve kavramsal kesinliklerini kazanmıştır. Bauhaus kavramlannın "zaman

ötesi" niteliği bu kesinliğin sonucunda oluşmuştur. 

Bauhaus: 

Bauhaus okulunu, 1913 yılında Weimar'da ünlü mimar Walter Gropius kurmuştur. 

1933'de Nazi'ler tarafından kapatılmasına kadar da Hannes Meyer ve onun 

ardından Mies van der Rohe yönetmişlerdir. 

Weimar Güzel Sanatlar Akademisi ile Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'nun 

birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan Bauhaus, "tasanmı makine çağı verileriyle 

birleştiren" yapısıyla hem okul, hem de atelye görevini yüklenmiştir. Gropius'a 

göre bütün gerçek sanat ve zanaatlar yapı sanatına hizmet etmekteydi. Bu nedenle 

Bauhaus'ta mimarlar, ustabaşılar, soyut ressamlar birleşerek bu kavramın 

yerleşmesi için çalışmışlardır. Bu birleşmeden de, bütün sanatlan başlatan, hepsine 

belirli ölçüde etki yapan "temel tasarım" ortaya çıkmıştır. Böylece Bauhaus, 

Almanya'da zamanın ileri tasarım düzeyini belirleyen temel bir kavram biçimini 

almıştır. Gropius ve Itten gibi ünlü öğretim üyelerinin kurduklan düşünme ve 

öğretim ilkeleri bugün bile tasarımcıların yetiştirilmelerinde temel yol olarak 

kullanılmaktadır. 



Bauhaus, De Stijl'e kıyasla işlev sorunlanyla daha çok ilgilenmiştir. De Stijl 

üyelerinin estetik açıdan ileri sürdüideri yalınlığı Bauhaus üyeleri endüstri 

üretimine yatkınlıklan yönünden geliştinnişlerdir. Böylece, Bauhaus biçimlerinin 

özellikleri: rasyonel, geometrik ve soyut olarak özetlenebilir. 

Bauhaus'un bilinçli bir şekilde ileri sürüp geliştirdiği, etkili bir tasariama ve üretme 

yöntemine bağladığı tasarım, 1920'lerde öncü durumundaki sanatçılann da ortak 

kanısı olmuştur. 

Bütün bu akımların getirdiği, ya da oluşturduğu kavramlar dizisi kısaca özetlenirse, 

20. yüzyılın genel çizgisi belirlenmiş olur.(Küçükerman, 1978,s:75) 

Bu anlamda Latife Gürer; "Nitekim modem mimari mekan kavramının, müziği 

zaman içinde yaşayan, plastik sanatları mekaniksel, mimariyi ise statik ve 

bölünmez kabul eden eski tanımlamayla hiç bir ilgisi kalmamıştır. Zira, mimari 

mekanı hareketsiz duran bir olgu yerine, zaman ve mekan içerisinde yaşanhlar 

silsilesi veren dinamik bir olgu olarak kabul etmek gerekmektedir" 

(Gürer, 1990,s: 129-132) demektedir. 

Bu gelişmeyi H.W.Himes ise, şöyle betimler: 

"Asırlarca bina tasarlayıcısının rolü, bir ihtiyacı karşılayacak bir strüktür sistemini 

geliştirmek, bu ihtiyacın eylemlerini kapsayacak bir sistem yaratmaktı. Gerçekten 

bu iş pek az ölçüde şuurlu bir tasariama çabasını gerektiriyordu. Fonksiyonel 

ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlan karşılayacak eylemler açısından bugün, mekan 

tasarlaması, geleneksel mekan tasarlamasından çok başka ve çok daha komplekstir. 

Bu sebeple geleneksel tasariama metodlan, bu tür hızlı gelişmeye ayak 

uyduramazlar. Eğer geleneksel metodlarla çalışma konusunda direnecek olursak, 

günümüzde çevre etüdü alanında bir yılda katedilen bilimsel ve teknolojik 

ileriemelere bir asırda ayak uydurmamıza imkan kalmaz. 



Bu sebeple geçmişte mekanın tek yaratıcısı olarak kabul edilen mimar kavramına 

veda etme zamanı gelmiştir. Bu, mimann görevinin sona erdiği anlamına gelmez. 

Fakat, 'optimum beşeri çevreyi yaratmak için o çevre ile ilgili her kimsenin 

tasadamaya katkıda bulunması gereki:iğini kavramak' anlamına gelir" (Himes, 

1965).(Baya::zt, 1969,s: Il) 

İngiltere, Wiltshire'da Neolitik Çağa ait (M.Ö. 1800- 1400) bir mekan düzenlemesi. 

Daire çapı; 32 m, taşiann zeminden yüksekliği; 4.50 m 
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1.3. MEKANI ETKiLEYEN ETMENLER: 

"Mekanın fonksiyonu olarak, araç ve insan, insan ve insan, yapı ve insan arasında 

bu gün bilemediğimiz fakat varlığı şüphe götürmeyen bir takım bağıntılar vardır. 

Mekan insan etrafında bir çeşit çerçeve veya çerçeveler grubu meydana getirir, 

fakat görünmez" (Hall, 1966). (Bayazıt, 1969 s: 78) 

Toplumlar, belirli amaçlara ulaşabilmek için değişik türlerde eylemlerde 

bulunmaktadırlar. Bu eylemler, belirli yaşama çevrelerini ve tamamlayıcı ögeleri 

gerektiriri er. Toplum u oluşturan ve bir eylem içinde bulunmasını olanaklı kılan 

etkenler, bu çevre koşullarında değişimlere neden olmaktadırlar. Örneğin, nufus 

artışında "patlamaya" varan hız, çevrenin düzenlenmesini amaçlayan çözümlere 

yeni ve köklü sorunlar katınaktadır. 

"Yeryüzü nüfusunun 3 milyara erişmesi ancak 200.000 yıldan sonra 

gerçekleşebilmiştir. Ancak bunun bir kez daha artması için 40 yıllık bir süre yeterli 

olmaktadır. Sayılama uzmanlarının belirttiğine göre bugünkü artım temposu içinde 

600 yıl sonra insan sayısı o hale gelecektir ki, her kişiye yaşamak için 1 m2. yerey 

parçacığı kalacaktır"(Güre/, 1968,s: 1). 

Bu durumda insanlar yer yüzeyinde ya daha dar alanlarda yaşamlarını sürdürmekle 

yetinecekler, ya da yer kabuğundan kopup uzayda kendilerine yaşayacaklan yeni 

mekanlar kuracaklardır. 

Nitekim, nüfus artışında böylesine hızlı çağalıma cevap verebilmek için eldeki 

bütün olanaklar kullanılırken, geleceğe dönük de, yer düzlemine daha az noktadan 

basan, ya da uzayda yer alan, mekanlar tasarlanır olmuştur. 



Nüfus artışındaki etmenler gibi; ideolojik, politik, ekonomik, kültürel, geleneksel 

olan sosyokültürel etmenler, modasal, stilsel olan sosyopsikolojik etmenler, bilim, 

teknik ve sanatın gereği etmenler ile, coğrafi bölge ve iklim koşullan mekanın 

oluşumunu, zaman içinde değişimini, gelişimini olumlu ya da olumsuz şekilde 

etkilemektedir. 

1.3.1. Sosyokültürel ve sosyopsikolojik etmenler: 

"Bu asnn başianna kadar mekan problemi, bir çevre örgütlenmesi olmaktan çok, 

görsel bir sorun olarak ele alınmaktaydı. Çağımızda sanat ve mimarlıktaki 

gelişmeler, fonksiyon, fayda ve teknolojiye yönelince, "foım fonksiyonu takip 

eder" sloganı da bu mimari ve sanatın tanıınlayıcısı olmaya başlamıştır. Ancak 

mevcut bilgi ve imkanlar, insanın çevresi ile olan ilişkilerini anlamaya yeterli 

olmadığından ve köşede bucakta kalan bazı girişiınler de, haberleşme imkanı kıtlığı 

sebebiyle yayılamadığından, teknoloji ve endüstrileşme alanında büyük ilerlemeler 

kaydedilmesine rağmen, insanla çevresının incelenmesine aynı önem 

verilmemiştir"(Bayazıt, 1969,s:8). 

, 

Yaşarnlarmda daha rahat koşullar sağlamak için kendi kültürleriyle kentleri kuran 

ve yönlendiren insanlar, belli bir süreç sonunda kentlerin baskı ve kurallan 

yüzünden yaşantılannı kentlere göre devam ettirmek duıumunda kalırlar. 

Yine; kentsel yerleşimlerle - köyler, tanmsal bölgelerle - sanayı ve ticaret 

bölgeleri, farklı ideoloji ve yönetim biçimleriyle farklılıklar gösteren, kalkınmış 

ülkelerle - geri kalmış ülkeler, hem bulunduklan coğrafi koşullar, hem de 

ekonomik ve kültürel zenginlikleri nedeniyle, mekan kullanma ve algılama 

açısından farklılıklar gösterir. 

Ekonomik, politik uygulamalar ile bazı dokusal oluşuınlar, ister istemez insanın 

sosyal yapısını da, kültürünü de, yaşam tarzını da değiştirir. Günlük 



gereksiıunelerine göre; kullandığı eşya zaman içinde ya biçim değiştirir, büyür

küçülür ya da, işlevi açısından artık ona gerek kalmaz. Bu durum eylemlerine de 

yansır. Giderek, kullandığı mekanlar da pratik işlev açısından ya daha çok önem 

kazanır ya da önemini yitirir. Bu sosyal gelişim içerisinde mekan gereksinirnindeki 

farklılaşmalar nedeniyle kentler de sürekli kimlik değiştirirler. 

İnsanın fiziksel, biyolojik, sosyolojik, psikolojik tüm özellikleri, birbirinden 

ayniamayan bir yapıya sahiptir. Bu, yaşam stilini doğuran ve mekan içindeki 

eylemlerinin onunla bütünleşip bütünleşmemesini yaratan bir durumdur. 

İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek, bulunduğu her ortamı kullanabilmek, 

algılayabilmek için, çevre düzenini belirli bir tarum ve kurgu içinde bulundurmak 

zorundadır. Konunun özü, "kişinin" içinde bulunduğu, algıladığı ve 

kullandığı (aldığı - verdiği - etkilediği - etkilendiği) oıtamın gereksiıunelerinin 

çözümlenmesidir. Bu tanımlanmış ortamı kapsayan mekan, kendi içindeki sürekli 

aşamalarla birlikte, ortamın verileri ile çeşitli ilişkilerde bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalar, birey açısından dört türlü çevrenın varlığını ortaya 

koymuştur: 

1. Yakın çevre (O- 0.50 m.) 

2. Kişisel- bireysel çevre (0.50- 1.20 m.) 

3. Toplumsal çevre (1.20- 3.60 m.) 

4. Kamusal çevre (3.60 m. ve ötesi) 

I. Yakın çevre; kişiler arası, dokunma boyutlan içindeki çevredir. Genellikle 

oturma, yatma vb. eylemler yakın çevre sınırlan içindedir. Yalnız görsel olarak 

değil, dokunma, tatma, işitme duyulan ile de algılanan bu çevre, gözün uyum 

yeteneklerinin altına düştüğü için net görülemez, gözler genellikle kapalıdır. 



2. Kişisel - bireysel çevre; diğer kişilerle ilişkilerin kurulduğu çevredir. Çalışma, 

yemek yeme vb. eylemler bu çevre kapsamına girerler. Bu çevre içinde kişi ve 

çevre üç boyutlu olarak algılanır. Isısal çevre etkisizleşir, buna karşılık koku alma 

duyusu ile kokulan algılar. Görsel olarak, bu çevrenin sınırlan içinde yüz ve giyim 

aynntılı olarak değerlendirilebilir. 

3. Toplumsal çevre; çok kişiyi ve kişiler arası ilişkileri içeren çevredir. Topluluklar, 

iş görüşmeleri, konukluk eylemlerini kapsayan bu çevrenin boyutlan içerisinde baş 

ve yüz değerleri iyi algılanır. 

4. Kamusal çevre, yakın ve uzak olarak ikiye ayrılır: 

a. Yakın kamusal çevre; 3.60 m ile 7.50 m arasında değişen ve kamusal eylemleri 

içeren çevredir. Sinema, tiyatro, konferans gibi gruplar ve grup ilişkileri bu 

kapsama girer. 5.00 m. den sonra göz ve ten rengi ve kişilerin duygusal durumlan 

belli olmamaya başlar. 

b. Uzak kamusal çevre; 7.50 m. den ilerisi uzak kamusal çevredir. Kişiler arası 

ilişkiler bütünüyle kopuktur. 

Bütün bu çevrelerin algılanması, duyu organlan ile gerçekleşmektedir. Fakat kişi, 

bu bilgileri kavramsal bir görüş dünyasına dönüştürür. 

Çevre, sadece görsel olarak algılanmaz. İşitilen, dokunulan, ısı ve tad olarak alınan, 

koklanan çevre, bütün bu alıcılar yardımıyla da algılanır. Kişi, bütün bu alıcılan 

yardımıyla topladığı verileri "görüş alanı" değilse bile, "görüş dünyası" içinde 

biriktirip, algılamakta, bütünleştirmekte ve 

değerlendirmektedir.(Güvenç, 197l,s:44) 



Bütün duyu organlarıınızia algıladığımız bu mekanlar, gerek pratik işlev açısından, 

gerekse estetik işlev açısından, insanın fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini 

karşılamasını gerektirir. Ancak genelde; sosyokültürel ve sosyopsikolojik 

etmenlerin mekan oluşumundaki baskısı yadsınamaz. 

1.3.2. Coğrafi ve iklimsel etmenler: 

Üstünde yaşadığımız dünyanın, coğrafi yapı bakımından çok değişik koşullar 

sunması gereği, insanların yaşam tarzı ile birlikte, yapılaşma da, bu koşullara uyum 

sağlamıştır. Bu nedenle çöldeki ile kutuplardaki mekan anlayışı ve mekan algısım 

bir tutmak mümkün değildir. 

Genelde, doğaya uyum, ekonomileri toprağa dayalı ülkelerde görülürken, sanayı 

ülkelerinde makirıalaşmanın getirdiği biçim oluşumu ile yapılaşmada ve mekan 

kullanımında sanki doğaya baş kaldırma, doğadan uzaklaşma vardır. 

İklimsel koşullar da, mekan değerlendirmesini etkileyen unsurlardan biridir. Çok 

soğuk bölgelerde ısınma sorunundan dolayı mekanlar olabildiğince küçük, az 

pencereli ve çok amaçlı yapılırken, sıcak iklimlerde havalandırma ön plana 

çıkmaktadır. Rüzgar alabilen, yan açık ve geniş mekanlar, gölge yapabilecek 

sundurmalar, pergoleler; taş, mermer gibi soğuk malzemeler ve soğuk renkler sıcak 

iklimlerde ki mekanlarda ön plana çıkmaktadır. 

Kullanılan mekanın işlevine uygun yönlendirilmesi ile güneşi ve hakim rüzgarı 

istenildiği gibi değerlendirmek olasıdır. Aynı coğrafi konumda olmasına karşın, 

yapının kıştık ve yazlık mekanlarını uygun yönlendirip, kullanılacak malzemeleri 

doğru seçerek iyi sonuçlar alınabilmektedir. 
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İklim koşullarının yaşamı etkileyecek kadar aşınlıklar göstermesi ya da yeterli 

olmadığı durumlarda; ısı, ses ve nemin dengelenmesi için yapılacak yalıtımlar ve 

yapay iklimlendirme rahat yaşam koşullannı sağlanabilmektedir. Gene/ güneş, 

rüzgar ve su enerjilerinden yararlanarak, kullanılan mekanların ısıtılıp, soğutulması 

ve enerji transferinin sağlanması da olasıdır. 

1.3.3. Fiziksel etmenler: 

"Her bina iki mekanın oluşmasında yardımcı olur: binanın kendisi tarafından 

saptanan iç mekan ve bu bina ile komşu binalar arasındaki dış mekan veya kentsel 

mekan. Böylece doğaldır ki iç mekanlan olmadığı için salt mimariden 

soyutladığımız tüm eserler; köprüler, dikili taşlar, zafer taklan, ağaç gruplan vs. ve 

özellikle binaların cepheleri, sanatsal değerleri ne olursa olsun kentsel mekanların 

oluşumunda sahneye girerler" (Zevi, 1990,s: 12). 

İnsanın algılama sının, yaya ölçeği, renk, doku gibi birçok tasanın etkenlerince 

belirlenmektedir. Yön, manzara, mikro-klima, açık alanlar, genel formlar, malzeme 

örtüsü işlevler ve eylemler yönünden bu belirlemeler, yakın çevre algısını 

oluşturmaktadır. 

Bu çevre, binanın yer aldığı, girişi çıkışı tanımlanmış bir kaç yakın binayı veya 

bağımlı işlevsel dış mekanı içine alan bir çevre olarak tanımlanabilir. 

Algılanan mekan, açık yada kapalı olsun, başka bir mekanın içindeki bir eleman 

(nesne) olabileceği gibi, o mekanın sınırlannı oluşturan elemanlardan biri de 

olabilir. Örneğin kendi başına bir mekan olan oda, konutun bir parçasını oluşturur, 



o konut ise yakın çevresi içinde bir elemandır, ya da algılama sının içinde başka bir 

mekanı belirler. Bu algılama işlevi kentsel mekana kadar ulaşır . 

Eliel Saarinen'in 1948 yılında ortaya koyduğu üzere, "Her strüktür yalnızca 

kabuğunu meydana getirdiği iç mekanda ( endocosmos) yaşamayıp, aynı zamanda 

dış cephesiyle de dış mekana (exocosmos) form vennektedir" (Gürer, 1990,s: 132). 

Wright ise mekanı saran kabuğun parçalanmasından yanadır: Wright, "İç ve dış 

mekan diye iki ayrı mekan yoktur. Böylece iki elemana artık sahip değiliz. İçinde 

yaşadığımız mekan dışa çıkabilmeli, dış mekanla serbestçe birleşebilmelidir. Sonuç 

olarakta dış mekan, serbestçe içeri girebilmelidir." demektedir. Böylece mekanlar 

arası geçişi benimsemektedir. 

Her ne türden yapı tasarımı olursa olsun, iç mekan, yaratılan çevrenın bir 

"molekülünü" oluşturmaktadır. Bu molekülün yapısı onu oluşturan insan, insan 

eylemi ve iç mekarun özelliklerine bağlıdır. Bu bakımdan, bu birimin özelliklerini 

belirleyerek çevre tasarımına başlamak yerinde olur. Ancak, iç mekanların da, 

tarihi, doğal ve sosyal çevre ile uyıım içinde bulunmaları gerektiği gözden 

kaçınlmamalı dır. 

İç mekan donatı elemanları, eylemlerin boyutsal gereksinmelerinden doğar. İnsanın 

fizyolojik yapısı ve gereksinimleri de dikkate alınarak mekan tasarlanmalıdır. 

Cisimlerin ölçüsü, özellikle yapay cisimlerin ölçüsü, diğer cisimlerle olan oranı ile 

daha iyi algılanmaktadır. Ama yapay biçimlerin genel olarak insana göre 

ölçülendirildiği düşünülürse, iç mekan ortamının düzenlenmesi hep insan için 

olmaktadır. 



İnsana bağlı ölçünün algılanıp - değerlendirilmesinde, tertip ( context) - düzen 

önemli bir etkendir. İçinde bir nesne, bir durum, bir olay bulunan ortam - çevre, 

algılanan ölçüsel değerlerin tamamını belirtir/ 

Herhangi bir nesne veya gerçekliği, ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğunu 

hissederek görüp, kendimize göre algılarız. Ölçülendirme insana göre olmalıdır. 

Temel tasar kurallanna uygun ölçüleriyle, oranlanyla, renk, malzeme ve dokusuyla 

genel formu, kullanıma yönelik donatı, iklimlendirme, yoğunluk, aydınlatma gibi 

konfor nitelikleriyle işlevselliği, iç mekanın fiziksel etmenlerini oluşturur. 

1.3.3.1. Mekanda iklim-yoğunluk: 

Mekanın uygun ortam ısısı, nemi, atmosfer basıncı, gerekli hava akımı, akustiği 

insan yaşamını doğrudan ilgilendirmektedir. Bu anlamda mekana belirlenmiş bir 

işlev yüklenirken, mekan, coğrafi açıdan, uygun yer ve yönden seçilmeli, aynca 

gerekli görülen yalıtımların yapılması sağlanmalıdır. Yön, iklim ve yoğunluk fiziki 

ve ruhsal sıkıntı vermemeli, kısaca insanın rahatça kullanabileceği nitelikleri 

bulundurabilmelidir./ 



1.3.3.2. İşievsellik açısından iç mekan: 

İç mekan organizasyonlan, daha günlük, daha devingen, daha insana yakın ve 

insanın yaşamında daha çok yer alan mekan ve elemanlanyla ilgilidir. Dolayısıyla, 

insan - insan ölçüleri ile mekan, öge ve donatılannın ölçüsel işlevleri, tasanıncı 

tarafından daha iyi bilimnek, daha iyi özümsenrnek durumıındadır. 

· j Bir odanın, işlevine göre ışık, ses, ısı düzeni olması, insanın algılamasına doğru 

cevap verir. Renk, doku, ve bunun gibi konularda maksimum olanağın sağlaması 

ise konfor kavramını önemli hale sokar. Çünkü her insan, ancak tüm 

gereksinmelerine cevap veren ortamda yaşar ve üretimi gerçekleştirebilir. 

(Atalayer, 1977,s: 20y 

Yaşanacak iç mekan işlevine göre, ınsanın fiziksel ölçü ve yapısına uygıın 

olmalıdır. N e sıkınh verecek kadar çok küçük, ne de ürküntü verecek kadar büyük, 

eni, boyu, yüksekliği ile belli bir estetik oranhiçinde olmalıdır. Dış mekana açılan 

pencere ve kapılan uygıın yön ve uygıın büyüklükte olmalı; ışık, manzara, görüntü 

ve görünüşleriyle pratik ve estetik işlevsel olmalıdır. Gürültüden uzak, dış 

etkeniere karşı iyi korıınmuş ve sağlam yapılanmalıdır. 

"Mekan yaşamı biçimlendirir. Mekanlar ve donatımı, oralarda yaşayan insaniann 

düşüncelerini, duygularını, görüşlerini yansıtır, dönemlerinin diğer etkinliklerinden 

soyutlanamaz"(Eriç,M,Ersoy,H.,Yener,N, 1986,s:35). 

Sabit ya da hareketli her mekan donah elemanı, boş, yan boş, dolu olarak mekan 

içinde daha küçük iç mekanlar oluşturur. Bu donahlar ya iç, ya dış yüzey 

(kabuklan) ile bir işlev yüklenirler. İnsanın, mekan yaratan bu donatı elemanlanyla 

daima ölçü ilişkisi vardır. (Dolaplann içine el uzanır, raftarla ölçü ilişkisi daha 

yüzeysel dir. Sandalye ve koltuktarla teğet, sarma - kavrama ilişkisi vardır.) Mekan 



ve donatı mekanlan ile insanın ilişki trafiği çok yoğundur. ilişki, algı ve kullanım 

yoğunluğu: yeri, adedi, büyüklüğü, boş - doluluğu, çevre - mesafe ilişkileri (bilme -

tanımlama ve düzenleme olarak) yapılandınlır. 

İnsan, doğasal etkenlerden kendini mekan - kabuk yapısı ile yalı tır. Yalıtılmış 

ortamın konfor koşuHanna uygunluğu, insanın fizyolojik dengesini oluşturur. İç 

mekandaki beslenme, üreme, yeme, dinlenme, seyretme, çalışma, temizlik, uyuma 

v.s. işlevlerini belirleyen etkenierin sayısal alt ve üst sınırlannı bilmek ve 

uygulamak gerekir. 

' Her mekan kabuk içinde, sürekli bir algılama süreci vardır. ' Her algılama, 

psikolojik oiarak farklı tepki ve uyumlar oluşturur. İç mekanda etki oluşturacak her 

bilgi somutluluğunun ölçüleri, sayılan, yerleri, pozlan; psikolojik dengeyi verecek 

sınırlar içinde saptanıp - denetlenmelidir. ? 

İç mekanın işlevi ne olursa olsun, mekan biraraya gelen insanlar iÇindir. Kişiler 

arası bilgi, işlev ve ilişkinin değer, sayı, ölçü iletişimini düzenlemeli, denedemeli 

ve dengelemelidir. Mekan, insanlan ezmemeli, insanlar arasındaki iletişimi 

psikolojik şiddete dökmemelidir. İç mekan içindeki düzenlemelerde; kişisel mekan, 

psikolojik mekan sınırlan, mesafe ayarlan, sosyal mesafe gözönünde tutulmalıdır. 

Her birey, mekan ve kabuk içinde, hareketlerini ve iletişimini sürdürebilmek için, 

donatı elemanlanna, işlevsel alanlara ve tanımlanmış rnekanlara gereksinim duyar. 

İç mekan, hareketler ve maddesel nesneler arasındaki ilişkiler sistemidir. 

(Ata!ayer, 1977,s:20-22) 



1.3.3.3. İç mekanda görsel algı: 

Mekanın büyüklüğünü, rahatlığını, konforunu, kullanılışlığını olumlu ya da 

olumsuz yönleriyle algılayan duyu organlandır. Mekanı ve içindeki donatlyı 

belirleyen elemanlar 'çizgi, leke, doku, ışık, renk, ton, yön, ölçü-oran, espas'la, 

estetik kaygıya ilişkin 'ritm, uyum, zıtlık, üstünlük, denge, birlik' görsel algıyı 

belirler. Ses, ısı, koku gibi etmenler de mekanın algılanmasında önemli rol oynar. 

1.3.3.3.1. İç mekanda zaman ve hareket etmenleri: 

İnsan; yatma, yeme, pışırme, yıkama, yıkanma, dinlenme, misafır kabul etme, 

çalışma, oynama, yazma, okuma gibi eylem ve gereksinimlerini karşılayacak 

konut içi mekanlara, alış-veriş yapma, üretme, gezme, okuma, ibadet etme gibi 

gereksirıirnlerini karşılamak üzere (kütüphane, tiyatro, çarşı-pazar, cami-kilise, 

ticarethane, meclis, mahkeme gibi) toplumsal iç rnekanlara gerek duyar. 

İnsanın ilişki ve eylemliliği, mekan içine hareket ve zaman boyutunu da katmıştır. 

Farklı mekanlan kişisel ya da ortak kullanım, ve çeşitli eylemlilikler giderek; o 

mekanların yerleşimini, donatı elemanlarını, boş-dolu ilişkilerini, sirkülasyonu 

(gezinti alanlarını), malzeme seçimini, rengi, dokuyu, sağlamlığı, ekonomiyi ve 

estetik kaygıyı da farklılaştırmıştır. Bu mekanların önemine, .~(çinde harcanan ya da 

değerlendirilen zamana ve hareketin yoğunluluğuna göre mekan tasarımı da 

farklılaşJ_J:. 



1.3.3.3.2. Işık ve gölgenin mekana etkisi: 

Bir odanın içinde ışık kaynağının aydınlattığı alanlarla, karanlıkta veya gölgede 

kalan alanlar kesin olmamakla beraber, ayrı agılanabilir. Burada farklı mekan 

oluşumu gözlenebilmektedir. 

Işığın (gün ışığının), renkli ışığın değerlerini, gölgenin neyi gizlernesi - ışığın neyi 

göstermesi gerektiğine kadar, ışık - renk - işlev - algı ilişkilerinin düzenlenmesi, 

yeterli aydınlatma, iç mekan organizasyonu kapsamı içindedir. 

1.3.3.3.3. Renk, doku ve malzeme: 

İç mekan; amacına uygun tasarlanmış ve seçilmiş donatı elemanlan ve bu 

elemanlar arasındaki görsel ve gezinti boşluklarından oluşur. Malzeme, renk, 

dokuların seçimi, form ve bunların arasındaki oranlar, insanın hem fiziksel, hem de 

ruhsal gereksinimlerini karşılar. Amaç, sağlıklı ve rahat yaşam biçimini 

oluşturmaktır. Bu anlamda mimari mekan, bu ortamı saran bir kabuktan başka bir 

şey değildir. 

1.3.3.3.4. Mekanda arınoni (uyum): 

Mekanda kullanılan formların, görsel olarak kendi içinde ve mekanın bütününde, 

doluluk ve boşluk oranlarının, renk uyumunun ve malzeme seçiminin belli bir 

ilişki, düzen ve denge içinde olması, kullanılan diğer donatı elemanlan ve 

arınamrlerin de bu uyuma katkıda bulunması gerekmektedir. 



Bu denge ve düzen mekanın işlevselliği doğrultusunda da olmalıdır. Amacına 

uygun kullanım kolaylığını sağlamak ıçın, kullanıcının fiziksel, ruhsal 

gereksinimlerini karşılayabilecek ölçü ve nitelikte, yürüme, oturma, dinlenme, 

çalışma gibi eylemlerini yorulmadan rahatça yapılabileceği, gezinti alanlarının ve 

donatı elemanlarının yerlerinin doğru belidendiği bir ortam hazırlanmalıdır. 

1.3.3.3.5. Mekanda konfor: 

Kuşkusuz her insanın konfor koşulları ve mekan gereksinimi, bireyin ekonomik 

olanaklan, kültür düzeyi, dünya görüşü ve ideolojisiyle ilgilidir. İç mekan 

organizasyonlan, sadece malzeme seçmek ve yerleşim düzeni kurmak değildir. 

Bireylerin özgün koşullarına uyan, algısal değerlerden, kişisel - psikolojik mekan 

değerlerine kadar cevap veren, yapılabilecek yahnm sınırlan içinde olanaklı olan 

en iyi, en doğru ve en güzel tasarımı gerçekleştirmektir. 

İnsanın duygulan ve duyuları ile ilgili olarak, bulunduğu mekanın fiziksel veya 

psikolojik etkileıi olmaktadır. Bu etkiler bazen faydalı, bazen zararlı sonuçlar 

getirebilmektedir. İşte bu etkenlerİn doğru yönlere yönlendirilmesi, kişinin 

alışkanlıklarına, sağlığına, sosyo - ekonomik yapısına, eğitim ve kültür düzeyine 

bağlı olmaktadır ki bu da konfor şartlarını oluşturur. (Atalayer, 1977,Ders 

notlarından) 

Bu bağlamda; 

"Avrupa ve Amerika'daki çeşitli finans kaynakları özellikle, verdikleri kredilerin 

kontrolu ve denetimini sağlamak açısından mekana ilişkin bir takım standartlar 

oluşturmuşlardır. Bunların bir çoğu, mobilya donatı elemanlarının ölçüleri, fiziki 

çevre ile - iki ve üç boyutta - ilişkileri de dahil olmak üzere, ısıtma, aydınlatma ve 

strüktürel özelliklerini bile kapsayabilmektedir. Yalnız ne varki, bunların insan 



davranışını ele alış yönünden eksik taraflanın görmek ve tasarlayıcı ıçın tek 

yardımcı araç olaınıyacağını kabul etmek gereklidir"(Bayazzt, 1969,s: 19 ). 
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İKİNCİ BÖLÜM : 

2. RESİMDE MEKAN : 

Mekan resim boyutunda incelendiğinde; renk, doku, ton, leke, çizgi, ışık... gibi 

resimsel ögeler - görsel formlarla ve; ri tm, uygunluk, karşıtlık, denge, birlik, korarn 

olarak tanımladığımız ve her sanat ürününde olması gereken plastik yapıya 

ilişkin ilkelerle oluşur. Bu öge ve ilkelerle oluşan resmin, estetik diliyle tuval 

boşluğu üzerinde "konuşması", tuval boşluğunun resimsel mekan olmasından öte, 

sanat nesnesi olarak algılanmasından kaynaklanır. 

Her türlü form çalışması bir mekan düzenlemesi olarak nitelenebilir. Mekan, bir 

bakıma içinde göıülen veya görülmeyen fakat ne olursa olsun duyulan form 

ögelerinin etkili oldukları, birbirleri ile bağınhlı bulundukları ve zaman zaman 

birbirlerini etkiledikleri yerdir. 

Fizik gerçeğin nitelikleri ile duyuların verileri her zaman çakışmaz. İnsanın 

kesinlikle duyduğu herhangi bir şeye fizik dünyada çok aykın bir karşılık 

bulunabilir, hatta hiç olmayabilir de. Normal olarak gözümüzün önüne aynı anda 

serilen imgeleri tam olarak görmemiz gerekirdi, oysa bu her zaman böyle olmaz. 

Gestalt, Algılama Kurarnlarında bunu; şekil - zemin (fıgure- ground) algısı olarak 

belirtmiştir. Resimlerin "gemi resmi", "oturan kadın resmi" olarak tanıınlanması bu 

algısal kesinlikten kaynaklanmaktadır. İlk bakışta algılananlar biçimdir, biçimin 

dışında kalanlar ise resmin biçime göre mekanını oluşturmaktadır. Sonuç olarak, iki 

boyutlu yüzeyden temel sanat ögeleriyle kurtulan resimle, insan düşüncesi, 

imgelerneyle birleştiğinde "biçim-mekan" görüntü boyutunu oluştururlar. 
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2.1. TARİHSEL GELİŞİM İÇİNDERESİM MEKANI: 

Resim tarihine baktığımızda, mekan kavramının dört aşamada ortaya çıktığını 

görmekteyiz: İki boyutlu yüzeysel mekan anlayışı, üç boyutlu mekan anlayışı, çok 

boyutlu mekan anlayışı, kavramsal boyutlu mekan anlayışı. 

İki boyutlu mekan anlayışını 15. yüzyıldan önceki dönemlerde buluruz. Gerek 

fıgürlü sahnelerde, gerekse de bezemelerde olsun, bu anlayışta hacimsiz ve 

oylumsuz biçimlerle karşılaşınz. Bu dönemde bireyin toplumdaki fonksiyonu da 

tek boyutludur. Dünyaya tek merkezli ve tek odak noktalı bir anlayış egemendir. 

Dinin ağırlığı bu tek merkeziyetçilikte önemli rol oynar. 

14. ve 15. yüzyıllarda bu iki boyutlu mekan anlayışında, özellikle Giotto'nun 

freskolarında görülmeye başlayan yeni bir ifade stiliyle, kitlelerde kınlmalar, 

gölgelemeler, ileri geri planlar, mimari yapılarda kemer ve sütunların ardarda 

gelerek resmedilmesi ve giderek görsel ifade biçiminde farklılıkların oluşmasıdır. 

Rönesans'a gelindiğinde çizgisel hatların kullanımıyla perspektif denilen yeni bir 

mekan biçimi ortaya çıkar.(Yenişehirlioğlu, 1993,s:200-202) 

"Perspektifın bulunması ile, üç boyutun da grafik olarak gösterilebilmesi, 

sanatçıları, mimarinin boyutlarını kavrama ve onları resimierne yöntemine sahip 

olduklarına inandırdı. Perspektif düzenlendiği zaman sorun çözülmüş gibi göründü. 

Mimarinin üç boyutu vardır dendi: işte yöntem. Herkes bundan yararlanabilir. 

Massacio'dan, Fra Angeliko'dan, Benozzo Gozzli'den, Bramante'ya ve 17. ve 19. 

yüzyıl sanatçılarına kadar, bir ressamlar topluluğu mimariyi perspek'tifle 

görüntülediler"(Zevi, 1990,s: 9). 
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Dinin tek merkezci ve metafizik, ezici yönlendirmesi, yerini, daha çok bireye ve 

onun güncel çevresine bıraktı. Tüm doğallığıyla çevresine bakan insanlar, kendi 

gördüğü gibi etrafını da yansıtmak istediler. 

Boşluğun ve ışığın ölçülebilir ögeler olduğunun farkına varılması ve bunların 

figürlerle birlikte oylurnlanabileceği gerçeği, görsel, bakınağa dayalı bir sanat 

oluşturmuştur. Rönesans sanatçılarından Alberti, plastik biçimin teorisini yapar. 

Onun için perspektif doğanın matematiksel olarak inşa edilmesidir. Artık desen 

renklendirilmiş lekeler değil, aynı plan düzeyinde rastlaşmayan yüzeylerin dış 

hatlarından oluşur. Böylece hacim çok önemli bir öge haline gelir. Leonardo ve 

Michelangelo ile beraber boşluk ve ışığında hacmi olduğu ortaya çıkar ve nesne 

çok daha doğal ve yumuşak bir mekan içinde yansıtılır. Üç boyutlu mekan anlayışı 

19. yüzyıl sonlarına kadar aynı kurallarla devam eder. Yani insanın nesnel mekanı 

algılama biçiminde bir değişiklik görülmez. 

18. yüzyıl aydınlanma çağının verileriyle ve 19. yüzyılda, izlenimcilerin 

başlattıkları resim anlayışında, bazı önemli değişikliklerle karşılaşmaktayız. Bu 

dönemde herşeyin sadece görüldüğü gibi değil fakat parçaların tümünün bir araya 

gelmesiyle oluştuğu ortaya çıkar. Bu anlayışa göre renkler tonların birleşiminden 

oluşur, siyah siyah değildir, gölgeler de siyahtan olamaz. Salt katıksız geometrik 

perspektif var olamaz. Bu yorumlar çerçevesinde konularda da değişiklik vardır. 

Fransız Devrimi sonrası ortaya çıkan, endüstri ve ticaret ile gelişen Paris'li kent 

soylunun yaşamı, Renoir, Degas ve Cezanne gibi ressamların tablolarında 

betirnlenir. Cezanne'ın tablolarında figürlerin yüzeyinde üç boyutlu perspektif 

kınlmaya başlar. (Yenişehirlioğlu, 1993,s:203) 

Fakat herşeyin açık ve çözülmüş olduğu göründüğü anda, perspektifin üç 

boyutundan başka bir dördüncü boyutun olduğu da keşfedildi, ve bu, Birinci Dünya 

Savaşı'ndan önceki "kübist hareket" oldu. (Zevi, 1990,s:9) 
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20. yüzyılın başında, Braque ve Picasso'yla, perspektifın kullanımından sonra en 

büyük devrim yaşanır. Kübist devrim, yani üç boyutlu mekan kavramının 

parçalanarak çok boyutlu bir mekan anlayışının ortaya çıktığı dönem. 1905-1912 

yılları arasında gelişen kübizmde, üçüncü boyuta bir dördüncü olarak zaman 

kavramı girer. Zamanın dördüncü boyut olarak ortaya çıkması, Einstein'ın 

görecelik (relativite) bulgusuna bağlıdır. "Bu kavramın modem dünya için önemini 

Einstein'ın 1905 yılında yazdığı Elektrodynamik Bewegter Körper (Hareketli 

Cisimlerin Elektrodinamiği) adlı eserine aynı zamanlılığın son derece dikkatli bir 

açıklamasıyla başlamasında da bulabiliriz"(Gürer, 1990,s: 132). Herşey zaman 

içinde göreli bir değişikliğe sahiptir. Kübist anlayış, nesnenin veya figürün her 

yönden, her bakış açısından aynı plan ve yüzey üzerinde eş zamanlı olarak 

görülmesini yarısıtınağa çalışır. Böylece üç boyutluluk yok edilmez, fakat çok 

boyutluluğa çevrilir. 

Mekanı, sanki vannış gibi aldatıcı bir biçimde çizmek yerine, mekanın seyircinin 

kafasının içinde oluşması sağlanır. Çünkü, zaten resimde gerçek mekan değil, onun 

aldatıcı bir yansıması görülmektedir. Rönesans resmi ne kadar gözleme ve 

"görmeğe" yönelikse, kübist resim de o kadar "görmeğe" karşıdır. 

Resim sanatında zaman ve mekan kavramının ele alınış biçimleri, dönemlere göre, 

bireyin dış dünyayı algılama biçimine ve bu dünyanın sınırları kapsamında öznel 

dünyasının nesnel dünya ile olan bağlantıları çerçevesinde değişmektedir. 

(Yenişehirlioğlu, 1993, s:204-205) 

Kübizmin ardından, İtalya'da "Fütürist" sanatçılar çağın hızlı hareketini ve 

makinaların şiirsel ritmini resme aktarmak istemişlerdir. Fütürist akım 1909'da şair 

Marineti'nin, çağdaş makinaların biçimi ve ritmini yücelten makalesiyle 
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başlamıştır. Hareket ifadesine yönelmiş olan Fütürizm'e Giamo Bana'nın (1871-

1958) çok kuyruklu köpek resmi iyi bir örnek oluşturmuştur. 

Soyut resim: 

Der Blaue Reiter (The Blue Rider 1 Mavi Süvari) adını alan sanatçı grubu 1912 

yılında Almanya'da ortaya çıkmıştır. Bu grupta Rus Kandinsky (1866-1944), 

İsviçre'liKlee (1879-1940), Alman Marc (1880-1916) ve Macke (1887-1966), Rus 

Javlensky (1864-1942) bulunuyorlar, ama bir grub uslubuna bağlı 

görünmüyorlardı. Bu sanatçıları biraraya getiren şey; evrendeki doğal, coşkusal ve 

ruhsal güçlerin ardında gizlenenin nesnelleşmesi için sanatı gerekli görmeleriydi. 

Kandinsky, grubun ortaya çıktığı yıl, "Sanatta Ruhsal Yanla İlgili" adlı eserini 

yayımladı. Kitabında resmin dış nesnelere ihtiyacı olmadığını, resimsel, görsel 

heyecanların soyut bir çizgi ve renk diline aktarılabileceğini ileri sürdü. Ona göre 

bu çalışma bir müzik yapma gibiydi. Bu düşünce non-figüratif ve informal (biçim 

dışı) eğilimiere bir başlangıç oldu. İlk figürsüz resimleri de Kandinsky yapmıştır. 

Grubun bütün üyeleri non-figüratif resim yapmadılar, ama görsel müzikalite 

sorununa eğildiler. 

1918'den sonra Der Blaue Reiter grubunun üyeleri Weimar şehrindeki Bauhaus 

sanat okulunda toplanmış, endüstriyel tasarım ile mimari ve içmimarinin 

gelişmesinde çağdaş ve büyük önemi olan bu kuruma katkıda bulunmuşlardır. 

19 ll- 12 yınarında Kübizm'in ve Kandinsky'nin etkisiyle, figürsüz, geometrik 

biçimlerden oluşan ve geometrik biçimlerin kendi güzelliklerini ve renk düzenleri 

halindeki değerlerini amaçlayan resimler bütün dünyada yapılagelir. Bu eğilimler 

geometrik abstre (soyut geometrik) adını alır. Bu akımın en ünlü sanatçılan; 
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Fransız Delaunay (1885-1957), Çek Kupka (1871-1957), akıma Süprematizın adını 

veren Rus Malevich (1878-1935), Konstrüktivizın adını veren Rus Tatlin'dir. 

Yine, De Stijl akımı adı altında Hollanda'lı Mondrian (1872-1944), Vantongerloo 

(1886-1965) gibi sanatçılar da soyut geometrik sanatı yorumlamışlardır. Bauhaus · 

okuluna bağlı sanatçılardan Albers (1888-1976) ve Moholy-Nagy (1895-1946) ile 

Fransız Herbin (1882-1960) ve Helion (1904-1987)'da bu akımın ünlü 

ustalarındandır.(Tansuğ, 1992,s:246-248) 

2.1.1. İki boyutlu yüzeysel mekan: 

İnsanların ilk edindiği mekan olan mağara duvarlarında beliren resimler, görüntüler 

sanat yapmaktan öte, büyüsel amaç olarak kullanılmıştır. Böylece; nesnel dünyada 

karşıianna çıkan hayvanların, kendi güçlerine boyun eğeceğine inanmışlardır. 

Buzul çağmda resimlenıniş mağaralardaki resimler; ilkel insanı çevreleyen 

dünyayı, düşüncelerini, royalarını anlatmaktadır. Resimlerin genel karakteri, 

bunların çizgiden ibaret oluşudur. Solutreen çağı, çizgiden ibaret desenden, renk 

lekeleri ile artistik olarak yapılmış ve büyük bir serbetliği bulan resimlere geçiş 

evresidir. Stili gittikçe plastikleşmiş ve anlatım canlılaşmıştır. Formlarda hareket 

özelliği önem kazanmıştır. 

Orta Magdalemien'in konturu terkederek renk lekeleri ile yapılmış artistik 

resimlerinde, modem empresyonizmin bütün problemleri görülmektedir. Yani bu 

resimlerde an, bakış, arka ve ön yönler, hareket, gölge-ışık ve kitle problemleri, bu 

anlayışa uygun olarak ele alınmıştır. 
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Magdalemien'in sonunda anlatım yalnız kontur çizgilerine döner. Bu dönüşüm 

olayını bir kanun olarak bütün uygarlık sanatlannın gelişiminde de 

izleyebileceğimiz gibi, Girit, Rönesans, Yunan ve çağımız sanat anlayışlannda da 

görürüz. 

Bu gelişimin sonunda Eski Taş Çağı biter. Orta Taş Çağı başlar. 

İ. Ö. 6000 yıllannda Orta Avrupa' da buzullar tamamen erimişti. Toprağa 

yerleşmenin bu sıralarda başladığı sanılmaktadır. Ağaç kesrnek için saplı baltalar, 

sivri dipli toprak kaplar bu çağda yapılmıştır.Toprak kap ile tarih öncesi Orta Taş 

Çağı başlar. 

İnsanlar hayvanlan evcilleştirmeğe başlamıştır. Ağacın baltalarla düzeltilip ev 

yapımında kullanılması, bulunan ev kalıntılanndan anlaşılmaktadır. Bu çağda 

hayvan figürlerinin biçimlenmesinden uzaklaşılmakta ve kuvvetli bir stilizasyonla 

insan kendini konu olarak almaya başlamaktadır. 

Tanının ilk kez Mezopotamya ve Mısır' da görülmesi kazılardan ve din 

kitaplanndan anlaşılmaktadır. Tanmla insanoğlu tüketicilikten üretiliciğe geçmiştir. 

Tanmla beraber toprağa yerleşme başlamış, köyler kurulmuştur. Toprağın ürün 

vermesi fikri, bereket sırrı, ölüm ve doğum üzerine düşünme, tohumun verimliliği 

üzeıinde endişe, hava, güneş, yağmur gibi etınenlerle ilgili kaygılar da oı1aya çıkar. 

Mevsimlerin izlenmesi, bunlann değerlendirilmesi, çiftçiliğe ait aletlerin 

gerekliliği, hayvan kuvvetinden yararlanma gibi sorunlar doğar. Bitkileri 

gözlemlerken, yağmur gibi rüzgar gibi görünmeyen, fakat kuvvete hükmeden bir 

tanrı fikri de doğar. insanda buzul çağının somut dünyası dışında, soyut bir 

tasanınlar dünyası oluşur. Kişilik fikri, ilk defa insan bilincine yerleşir. Hazır yiyici 

durumdan, kendi gücü ile yaşama durumuna geçer. Verimliliğin, büyümenin, 

gelişmenin nedenleri görülebilir şeyler olmadığından, bunlar sembollerle ifade 



edilir. Verimlilik kadın ve su düşüncesiyle anlatılır. Kadın heykelcikler çoğalır. Bir 

çemberin dörde bölünmesi ile mevsimler, yılan ve ay figürleriyle de bereketİli 

simgesi oluşturulur. (Turani, 1974, s: 112-125) 

Resimde iki boyutlu yüzeysel mekan aniayışma örnekler: 

Fransa'da Paleolitik Çağa ait (M.Ö. 15.000-10.000 yıllan) mağara resmi. 



İtalya, Ravena kentindeki anıtmezarda bulunan Erken Bizans Mozaiği (MS.425-26) 
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İtalya, Padua'da Giotto'nun bir freski (M.S. 1305) 
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2.1.2. Derinlik yanılsamasına göre mekan kavramı: 

15. yüzyılın başında Brunelleschi, yalnızca mimari alanda Rönesans'ın önderi 

olarak kalmamış, perspektifi de ilk defa o kullanmıştır. Yapı ressaım Massaccio da 

duvann derinliği izlenimini veren perspektifiyle, zamanının tüm rnekarnsal · 

birikimini aktarmıştır. 

Yeni perspektif dili, gerçeklik yanılsamalarını artırıyordu. Rönesans' dan Jan van 

Eyck (1390-1441) gibi Kuzeyli sanatçılar da etkilendiler. Artık resim yüzey 

olmaktan çıkmış, derinlik yanılsaması dediğimiz üçüncü boyutu kazanmıştır. 

16. yüzyılda, yani sanatın tam da uzayı görüntülemek için bütün olasılıklan elinde 

bulundurduğu sırada, biçimleri düzlem üzerinde toplamak ilke olarak kabul 

edilmişti. Bütün kurgu, sahnenin önüne paralel, birbiri ardına sıralanan 

düzlemlerle gerçekleştirilirdi. 17.yüzyılda bu yaklaşım değişti, yerini apaçık bir 

derinlemesine koropozisyona bıraktı. Resmin ön ve arka kısımlan (biçim ve 

mekan) bir bütün halinde birleştirilmiş ve bunun sonunda seyirci derinliğine 

bağlılıklan görrneğe zorlanmıştır. Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" 

tablosunda olduğu gibi. 

Raffael'in "Mucize Balık Avı"nda figürlerin arka arkaya düzlemler üzerine 

yerleştirilmesi ile elde edilen etki tamamİyle yeni bir yoldur. Valasquez'in, 

Tizian'ın yatan Venüs tasvirlerinde de durum başka değildir. Zamanla bu düzlemler 

üzerinde toplaınş gevşedi ve resim elemanlarının derinliğine sıralanışı başladı. 

Her resimde derinlik vardır, ama derinliklerin, uzayın paralel dilimlerine aynlmış 

olması ya da, bir hareketin her şeyi derinlemesine birleştirerek canlandınlmasına 

göre başka başka etkileri görülür. 16. yüzyılın Kuzey resminde manzara 
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resimlerini, o zamana kadar görülmemiş sükun ve belirlilikle, birbiri ardısıra 

paralel kuşaklar halinde yayabilen Patani er olmuştur. 

Daha soma renklerin canlılığına dayanan bir perspektif düzeni ortaya çıkınca, 

peysajlann keskin ışık kontraslarıyla kuşaklara ayrılmasına benzer geçiş devresi 

eserleri ile karşılaşırız . Buna örnek Jan Bıughel'i gösterebiliriz. Ama iki stil 

arasındaki asıl karşıtlık, karşımıza bir sıra ardarda düzlemlerin bulunduğu 

izieniminin artık söz konusu olamıyacağıdır. Tersine, derinliğin doğrudan doğruya 

yaşanabilmesi ile, resim sanatının olgunluk dönemine geldiği anlaşılmaktadır. 

(Wolljin, 1955,s:90) 

Derinlik yanılsamasına göre resimde mekan örnekleri: 

15. yüzyıl sanatçılanndan Franco-Flemish'in Metropolitan Müzesincieki gümüş, 

ahşap ve ipekle yaptığı resim. 



Jan van Eyck'ın Londra Ulusal Galerisindeki yağlı boya resmi. (1434) 

Leonardo da Vinci'nin Milano'daki freskosu "Son yemek" (1495-98) 



Robert Campin'in (1 425-28) Ahşap üzerine yağlıboya resmi. 

Rafael'in Roma, Vatikan 'daki Freski. (1 510) 



2.1.3. Eş zamanlılık ilkesine göre mekan kavramı : 

Endüstri çağı, Batı kültüründe tekniğin gelişmesiyle vanlan bir aşamadır. Anold 

Gehlen'e göre Endüstri Çağı, insanlığın gelişmesinde kesin ve kaçınılmaz sonuçlar 

getiren iki büyük aşamadan biridir. Birinci aşamada insan avcılıktan kurtulup · 

toprağa yerleşmiş, tarım ve hayvancılık kültürü başlamıştı. İkincisinde, topraktan 

koparak teknik dünyayı yaratmasıdır. Buhar ve elektrik gücünün kullanılmasıyla 

başlayan tekniğin gelişmesi, atom fiziği ve uzay denemeleriyle baş döndürücü bir 

hız kazanmaya, tarımcılık kültürünün temelleri sarsılmaya ve insanlar topraktan 

kopmaya başlıyor, bu da sosyal yaşamı temelinden değiştiriyordu. 

Endüstri dünyasının oluşmasında beyin-işçilerinin ve bunların arasında özellikle 

sanatçıların büyük payı oldu. Yeniçağ başında, nasıl Rönesans ustalan doğa 

gerçeğini beşyüz yıl işieyecek olan bir dünyanın kurucuları oldularsa, Picasso, Le 

Corbusier, Mondrian, Gropius gibi 20. yüzyıl sanatçılan da, tekniğin getirdiği 

olanaklan insanın buyruğunda kullanacak olan yeni dünyayı kuranlara öncü 

oldular. 

Çağımız sanatının belirginleştiği ve biçim aldığı yıllar 1916'larla 1930'lar arasına 

rastlar. 20. yüzyılın başı, geçmişle hesaplaşma dönemidir. Çağ değişiminin 

bunalımı içinde sanatçılar kendilerine bir çıkar yol anyorlar. Bir çok akımlar oıtaya 

çıkıyor. Bunlardan sadece biri, Kübizm'le sanatta naturalizm dönemi kapanıyor, 

soyut sanat dönemi başlıyor. Doğayla bağlarını koparan sanat, yaratma 

özgürlüğüne kavuşuyor ve evrene açılıyor. Verilmiş biçimlerden hareket etmiyor, 

yeni biçimler oluşturuyor. Paul Klee'nin bir sözüyle "sanat görünürü kopya 

etmiyor, onu görselleştiriyor" du. 
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Kübistler varlıklann dış görünümünü değil, özünü, değişmeyen yapısım vermek 

istiyorlardı. Yapı sorununa ilk yaklaşan Ce_zanne'dır. Doğada her şeyin küre, koni 

ve silindire uygun biçimlendiğini söyleyen Cezanne Kübizm'i de etkilemiştir. 

Yeni çağ sanat geleneğinin değişmez ilkesi olarak kabul edilen tek-bakış noktası ve 

kavram-ressamlığı Kübistler tarafından kınlıyor, resim sanatına hacmi çeşitli · 

yanlanndan gösterebilme olanağı sağlanıyordu. "Eş zamanlılık" çağın gereği 

olarak, bir durumu aynı anda farklı açılardan görebilme, değerlendirebilme, çok 

boyutlu düşünebilme yetisinden ileri geliyordu. Resimde vermek istedikleri 

duyulardan arınmış olan düşünsel hacimdi, hacim kavramıydı. 

"Picasso'nun A vigonlular tablosunda olduğu gibi, o tarihten sonra yaptığı başka 

resimlerde de yer alan nesneler ya da figürler, tek bir perspektifle yansıtılmaz. 

Aksine, aynı zamanda farklı perspek'tifl.erden verilir. O zamana kadar resmin 

kullanageldiği ve özellikle izlenimci resmin mutlaklaştırdığı iki boyutluluk, yani 

"ardardalık", yerine birdenbire üç boyutlu bir yüzey sanatı olarak anlaşılan ve 

böyle uygulanan resim sanatı, şimdi "aynı-zamanda" kategorisi ile, bir uzam

espas-sanatı olur" (Özsezgin, 1993,s: 114). 

Çağdaşı ve yakın dostu Braque gibi, Picasso da, insan bedenini bir makina gibi 

parçalara bölerek, bu parçalann üstten, yandan ya da derinlikli görünümlerini 

amnısatan imgeleri yeniden düzenler. Bu açıdan bakınca Kübizm'in, gerçekliği 

kopya etmek yenne, onu "kurma"yı amaçlayan bir sanat akımı olduğunu 

söyleyebiliriz. Burada amaç, nesnelerin kendilerini değil, taşıdıklan özü 

yansıtmaktır. Nesnelerin ya da figürlerin iç yapısım kavramak için Kübizm, varlığı 

göründüğü gibi değil, sanatçının düşündüğü gibi kavrar. Bu düşünce biçimi, 

doğadaki nesnel düzeni bozar, cisimleri parçalar ve onlan, bu yeni düşünce 

biçimine göre yeniden düzenler. 1900'lü yıllann başında, yani Picasso'nun 

Avigonlulan çizdiği sırada Braque, kendisine hacim, kitle, çizgi ve ağırlık olarak 

görünen yeni bir "güzellik" yaratma isteğini söylüyordu. Doğa, sanatçı üzerinde bir 
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duygu etkisi bırakıyordu, ressarnda bu duyguyu sanata geçiriyordu. Buna "saltık" 

olanı ele geçirmek de diyebiliriz. 

Konu, Einstein'ın "görecelik" kuraını ile de karşılaştınlabilecek düşünsel bir sistem 

olarak kendini gösteriyor. Nasıl Einstein, dördüncü boyutu fiziksel evren bilgisine · 

soktuysa, Kübist ressamlarda sanata dördüncü boyutu katmışlardı. 

Picasso, figürle, onun içinde yer aldığı mekanı, birbirinden kopmayan ögeler olarak 

görüyordu. Yani boşluğu "maddeleştiriyordu". Doğa, onun resminde ancak 

göstergelerle dile geliyordu. Her biçim, doğadaki aslını işaret ediyor, ama onu 

taklit etmiyor, yansıtmıyordu. Picasso, doğanın gözlenmesi gereği üzerinde 

dunnuştu. Ama onu, resimle karıştınnaktan da titizlikle kaçınıyordu. Kendi 

deyimiyle, doğanın ardında değil, önündeydi.(Özsezgin,J993,s:J09-116) 

Derinlik yanılsaması, nesneleri "Eşzamanlılık" ilkesine göre aynı anda başka başka 

açılardan göstermeyi deneyen dördüncü boyut -zaman boyutu ile- ortadan 

kalkıyordu. Resim fizik gerçeği olan plastiği, kendi aslına, yani mağara 

resimlerinde olduğu gibi iki boyuta indiriyordu. Demokratik pariementer dönemle 

çözülen toplum düzeni plastik sanatlarda fonnlarında çözülmesine neden oluyor ve 

çözülen dikdörtgen prizma yüzey, iki boyutlu tuval boşluğu üzerinde beliriyordu. 

1912 den sonra gölgelerne eleniyar ve böylelikle lokal renk resme giriyordu. 

Aklın eleme, çözümleme ve bileşim etkinliğinin ürünü olan bu yapıtlar 20. yüzyılın 

başında doğanın dış görünümünü verme kaygısından kurtulmuş olan bir sanata ilk 

örneklerini veriyordu. Doğanın boyunduruğundan kurtulan sanat artık özerkliğe 

kavuşuyor ve doğanın yanında kendine yeten bir varlık niteliği kazanınağa 

başlıyordu. 



2.1.4. Kavramsal boyutlu mekan: 

Kandinsky 1910 yıllarında soyut resim yapmaya başlarruştı.Bu dönemde soyut 

resim, iç yaşantılarm dolaysız, yani nesnelerin aracılığı olmaksızın dışa dök-ülmesi 

anlarrum taşıyordu . Soyut sanatın, iç yaşantıları dile getirmekten başka bir anlamı 

olmasaydı, bu sanat, ifadecilik gerçeği içinde yeni bir deneme olarak kalacaktı. 

Konu olmadan yaşantıların grafiğini çizen bir sanat, ne kadar ilginç olursa olsun, 

sanatçının kişiliği içine kapamp, özel yaşantılan anlatmadan öteye gidemeyecekti. 

Nitekim Kandinsky'de kısa bir süre sonra resimler durulmağa başlıyor, 1922'den 

sonra, geometri biçimlerinden yararlanarak yeni bir düzen aradığı görülüyordu. 

Kandinsky, bir resının orgamze edilmiş renklerden meydana geldiğini 

savunuyordu. Renk organizasyonu derken, salt renk düzleminin yamsıra, bu 

düzenin ortaya koyduğu birtakım biçimleri ve bunların değişimlerini de 

kastediyordu. Resmin gerçekçi anlamdaki içeriğini ise bir yana bırakmıştır. 

Gerçekçilerin aradıkları, peşinden koştukları, doğadaki biçimlere benzeme yönü 

olmaksızın, doğrudan doğruya renk ve biçimlerin bir araya getirilmeleriyle de 

güçlü yaşantılar elde edilebileceği kanısındaydı. Nitekim deneysel sanat psikolojisi 

de sonradan bu anlayışı doğrulamıştır. Sanat psikolojisine göre, yaşantı diye 

adlandınlan fenomenin temelini coşkusal karakterdeki gerilim ve boşalım 

edimlerinde aramak gerekir. Fizyolojik nitelikleri bakımından renkler bu edimleri 

yaratabilecek yetenektedirler. Biçimler de öylesine. Renk ve biçimlerin güçlü bir 

sembolik etkiye sahip oldukları bugün herkesee bilinen bir gerçektir. 

Bir takım kimselerin ileri sürdükleri gibi, doğrudan doğruya gerçekçi tasvirden 

vazgeçilmekle son derece soyut sanat yaşantılanmn ortaya çıkabileceği kamsı da 

yersizdir. Çünki soyut yaşantı olmaz. Pek pek düşünceler soyut olabilir. Yaşantılar 

ise her zaman somut ve kişiseldir. Gerçekçi bir anlayışla ele alınan bir savaşma 

sahnesi resminde olduğu gibi, aşağı yukarı aym temayı işleyen bir renk ya da biçim 



kompozisyonunda da ana problem şu olmalıdır: seyircinin algıyı yaşantı durumuna 

getirebilecek biçimde, sanat eserinin içine girmesi, onu benliğinde duyması. 

Theodor Lipps'in bundan aşağı yukarı seksen yıl önce ileri sürmüş olduğu üzere, 

renk ve biçimlerin içine girerek onlan duymak, anlamak, gerçekçi bir anlayışla 

resmedilen sahneleri kavramakla şöyle böyle aynı kapıya çıkıyor. Gerçekte, yaşantı 

her iki durumda da kişinin öz anılarını edimli kılmasıyla meydana geliyor, yine her 

iki durumda da renk ve biçimlerin büyük etkisi var. Ayıncı nokta pek pek şu olsa 

gerek: gerçekçi bir anlayışa uyan resimde yaşantı sınırlandınlmış oluyor. 

Nitekim, belli bir konunun açık-seçik, gerçekçi tasviri olsa olsa belirli çağnşımlara 

yer verebilir, ki bu da seyircinin işini kolaylaştıncı bir özellik. Tersine, gerçekci 

motifler ortadan kalkıverince, seyirci için büyük bir tehlike başgösteriyor: salt renk 

ve biçimlerden meydana gelen etkileri gereğince duyup değerlendirememek, 

bunları yaşantı durumuna getirernernek tehlikesi. Öyleyse gerçekçi bir resimle 

renk-biçim kompozisyonuna dayanan modem bir resmin arasındaki en büyük 

aynlık seyirciden beklenen katılmada, onun sanat yapıtını anlama yönünde 

göstereceği çabada toplanmış bulunuyor. (Özer, 1969,s: 106) 

Sanatçının izleyicisine verdiği birtakım ipuçları, izleyicinin yaşantılarını 

oluşturacak dayanak noktalarıdır. Doğa ve gerçeği yansıtanlar doğrudan doğruya 

kopyaladıkları form ve figürleri ortaya koyarlar. izleyici bu görsel izlenimleri çok 

az bir çabayla yaşantıya çevirebilirler. 

Yirminci yüzyılda gelişen devriınci sanat akımları, ister soyut ister somut nitelikte 

olsun, her zaman seyirciye verilen dayanak noktalarının, ipuçlarının azaltılması 

yoluna sapmışlardır. Bu davranışın nedenini, gerçek kavramının bütünüyle değişip 

yepyeni bir anlam kazanması olayında aramak gerekir. Salt gerçeğin sadece 

duyulanınızia algıladıklarımızın olmadığı, bilimin çeşitli dallannda karutlanmaya 

başlandıktan sonra, sanatçının gerçeği algılama ve izleyiciye aktarma eğiliminde 



büyük ölçüde değişiklik olmuştur. Salt gerçeğe varabilıne, en azından onun sırlannı 

çözebilme isteği sanatçıyı gittikçe doğadan koparır. 

Kandinsky'den dört yıl sonra ilk soyut resim denemelerine başlayan Piet Mondrian 

soyut sanatı artık öznel yaşantıların anlatım aracı olarak değil, evrensel bir biçim 

dili olarak görüyordu. Onun ana sorunu soyutlama süreciydi. "Günümüz uygar 

insanının yaşamı giderek doğadan uzaklaşıyor ve soyut yaşama dönüyor." diyordu. 

Bireysel özellikler gösteren doğa biçimlerini ve renklerini tekrarlamayacak, 

onlardan soyutlanmış olan evrensel bir biçim dili yaratacaktı. 

Mondrian, "Bilincin eleme gücünü" kullanarak sanatında evrensel gerçeğe 

ulaşacağını anlamıştı: 

"Objeye bağlı olmayan sanat gösteriyor ki, sanat ne bizim tasarladığımız gibi harici 

görünüşün ifadesidir, ne de bizim yaşadığımız hayatın ifadesidir. Sanat daha çok 

tam gerçeğin ve gerçek hayatın tayin edilmeyen, fakat plastik sanatlarda 

gerçekleştirilebilen ifadesidir. Bundan dolayı bizim iki çeşit gerçeği birbirinden 

ayırdetmemiz gerekir. Birincisi kişisel bir özelliği olan gerçek, diğeri evrensel olan 

gerçektir." (Turani,l983,s:526-527) 

Mondrian, soyut bir düzen anlayışına indirgediği doğa kavramını kendi ifadesiyle 

şöyle dile getirmektedir: "Doğanın görkemli büyüklüğü karşısında etkilenmiş, onun 

saygınlığını, sukununu ve birliğini tekrar ifade etmek istemiştim. Aynı zamanda 

doğanın görülebilen yaygınlığı, onun sınırlandınlması gerektiği görüşüne 

götürüyorrlu beni. Dikey ve yatay hatlar, birbirinin karşıtı olan iki kuvvetin 

ifadesidirler. Bunlar her tarafta bulunurlar ve herşeye hakimdirler. Onların çok 

yönlü etkileri, yaşamı bozar. Her türlü özelliği olan doğanın görünüş dengesinin, 

kendi karşıt güçleri üzerine dayandığını biliyorum. Trajik olan şeyin, 



dengesiziikten kaynaklandığını hissediyorum. Trajik olanı, geniş bir ufukta ya da 

katedralde görüyordum. 

İşte o anda, gerçeğin form ve mekan olduğunu anladım. Doğa, mekanda formlar 

ortaya çıkarır. Gerçekte herşey mekandır. Bizim boş mekan olarak baktığımız form 

da bunun gibidir. Bir birlik meydana getirmek için, sanat, doğanın dış görünüşünü 

değil, aksine, doğanın gerçeği olan şeyi izlemesi gerekir. Karşıtlıklarda ortaya 

çıkan doğa birliğidir: form, sınırlandınlınış mekan olup yalnız bu sınırlılığı ile 

kavranabilir. Sanat, mekanı, tıpkı biçimi saptadığı gibi saptamaya ve bu iki 

faktörün dengesini yaratmaya mecburdur. 

Bu ilkeler, benim çalışmalarımda gelişerek ortaya çıkarlar. İlk resimlerimde mekan, 

daima arka planda idi. Formları saptamaya başlayınca, dikey ve yatay çizgiler, 

dörtgenleri oluşturmaya başladılar. Ancak bunlar dağınık formlar halinde 

görünüyorlardı genede renkleri hala kirli idi. 

Resimde birliğin eksikliğini hissettiğimden, dörtgenleri birleştirdim. Mekan beyaz, 

siyah ya da gri; form kırmızı, mavi ya da sarı oldu. Dört;genlerin birleşmesi, daha 

önceki dönemin dikey ve yatay çizgilerden oluşan büyük koropozisyona yayılması 

ile aynı önemi taşır. Gerçekte dörtgenler, kendi özellikleri içinde hiçbir zaman asıl 

amaç değildir. Aksine, onlar mekanda uzayıp giden sınırlı hatların mantıksal bir 

sonucudur. Bu dörtgenler, dikey ve yatay hatların birbirlerini kesmeleriyle 

kendiliğinden ortaya çıkarlar. Öteki formlar olmaksızın, dörtgenler özel bir unsur 

olarak görünmezler."(Özsezgin,1993,s: 134-135) 

Birlik ve zıtlıkların dengesi oluşmuştu, bunu daha da abartılı bir biçimde ortaya 

koymalıydı. Geçmişin sanatında bir kez bile oluşmamış olan bu çağdaş 

düşüncedeki birlik, daha gerçek bir yolda yaratılacaktı. Biçimlendirme konusunda 
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edindiği bilgiler sonucunda, önemli biçimden vazgeçmenin o biçime ulaşmak için 

biricik ilke olduğunu anlamıştı. 

Mondrian'ın yeni-plastik anlayışı, kendisinden sonra, özellikle çağdaş mimarlar 

arasında geniş bir taraftar bulmuştur. Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, · 

Taut gibi Bauhaus dönemi mimarlan, onun bu göıüşünden büyük ölçüde 

yararlanmışlardır. Özellikle Le Corbusier, yazdığı yazılarda, Mondrian'ı "kahraman 

bir hacı" olarak nitelemiştir. Mimarlıkta dik açıların oluşturduğu düzen anlayışı, 

çağdaş mimarların çağuna yeni ufuklar açmıştır. İşlevsellikle, mimari estetiğin 

oıtak düşünce yorumlarının, yeni-plastikçi göıüşün paralelinde geliştiği birçok kez 

saptanmıştır. (Özsezgin, 1993,s: 135) 

Bu eğilimle, sanat tarihinde "soyut sanat" dediğimiz kavram oluşmuştur. Buna 

rağmen soyut sanat ilk insandan bugüne var olan bir sanat eğilimidir. Wilhelm 

Worringer bunu ilk insanın kendisini şaşırtan dış dünyaya karşı bir üstünlük 

kurması, geçici görüntü yerine kalıcı biçim, geometrik biçim ile korkusunu 

yenmesi diye yorumlar. Herbert Read bu yorumu benimsiyerek bugünki soyut 

sanatında, teknolojik çağın getirdiği kanşıklık ve korkuyu yok etmek istediğini 

kabul eder. 
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Kavramsal boyutlu mekana ilişkin örnekler: 

w Kandinsky'nin Bem Güzel Sanatlar Müzesindekibir tablosu.(1913) 



' "-

Casimir Malevitch 'in I 915 yıllan arasında yaptığı çalışmalardan örnekler. 



.. 

(a ) PenciL 4% x 6Vı " (b) PenciL 4% x 6V. " . 

Theo van Doesburg'un Purchase Modem Sanat Müzesindeki, karakalem, guaj ve 

yağlıboya ile soyutlama sürecinde yaptığı resimler. (1916- 191 7) 



Teo van Doesburg'un 1917 yılında yaptığı yağlıboya resim. 

/ ' ~ f 
~~ 

Teo van Doesburg'dan mekan çalışması, 1920 Küp'ün parçalanması. 



Piet Mondrian'ın 1912 yılında tual üzerine yaptığı yağlıboya ağaç resimleri. 



Piet Mondrian'ın \Vashington, Ulusal Sanat Galerisindeki yağlıboya resmi. (1 91 1) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 

3. İÇMİMARİ VE RESiMDE ETKİLEŞİM: 

Uzay ve zamanın nesnel bir gerçek olarak düşünüldüğü 15. yüzyılda, Rönesans · 

Floransa Okulu tarafından perspektifın de bulunması ile birlikte iç ve dış mekan 

olarak yapı, resim sanatını etkilemiştir. Sanatçıların konularını belirlerken yapıların 
./~ 

_____. 

iç ve dış mekanlarından da çoğu zaman yaradandıklan yapıtlarında görülmektedir. 

19. yüzyıla kadar bu anlayış devam etmiştir. 

"1888'de Henri Bergson'un eşya kavramını, sezgi kavramıyla birleştirdİğİ görülür. 

Eşyalan tanımlarken, gerçekte kendi iç yaşantılanmızı da tanımlamış oluruz. 

Birçok ön bilgiler gerçekten bu "sezgi" aracılığıyla, eşyalar ve olaylar, içsel 

yaşantılarımızla birleşerek dinamik şemalar halinde ortaya çıkar" ( Özüdoğnt, 199 3, 

s: 58). 

Bazı sanatçılar, Bergson'un bu sezgi sistemini uygulayarak geleneksel perspektifi 

tamamen terk ettiler. Böylece madde, uzayda kişisel bir biçim ya da renk halinde 

kendi kendini belirtmiş oldu. İşte bu yeni uzay kavramından, ilk önce Kandinsky 

ve Mondrian sonra da diğer sanatçılar yola çıktılar. Kandinsky soyut sanat için 

filozofık nedensellik sağladı, Mondrian da bunun nasıl olabileceğini gösterdi. 

Kübizm'le başlayan ve soyut sanat hareketleriyle devam eden, Larionov ve 

Gontcharova'nın "Resim izieyende bir dördüncü boyut yaratmalıdır" dedikleri 

Rayonizm (ışıncılık), doğada hiçbir nesneye karşılık gelmeyen düz renk ve 

geometrik şekillerle sınırsız fikrine ulaşan Malevitch'in Suprematizm'i, yada 

Pevsner ve Gabo'nun "Kesin olarak çağdaş dünyanın yeni gerçeklerinden hareket 

ediyoruz. Bugünün sanatı salt uzay ve zaman gerçeği üzerine kuruludur. Çağımızın 

en büyük gerçeği olan bu iki temel eleman, sanatta ancak dinamik-kinetik olarak 
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aıılatılabilir." dedikleri Konstrüktivizm, resim sanatında ürünlerini verirken mimari

mekan tasarımına yönlenmişlerdir. 

Aynı tarihlerde Rusya'da ortaya çıkan Konstrüktivİst sanatçılardan V. Tatlin, 

kendine özgü gereçleri ya da yeni gereçlerin kullanımını ve işlevsellİğİnİ · 

gerçekleştirme arayışına girer. Savaşın hemen ardından hayaleilik olarak düşünülen 

metal ve cam yapılar için çok parlak projelerin taslaklarını hazırlar. 

"De Stijl akımında da mimarinin seçkin bir yeri vardır. Mimari için ortak bir alan 

bulmaya duyulan gereksinim ve sanatçıların tasarımlarının gerekliliği, ressamın 

geleneksel fikirlerinden vazgeçmesi zorunluluğunu ortaya koymuştur. Eğer bir 

evde, mobilyada, bir kasabanın planı ve hatta bir yazı kağıdının düzeni için 

uygulamaya elverişli bir kural bulmak istiyorsanız, herhalde bir genel ilkeye 

başvurmak zorunda kalacaksınız ki, bu da De Stijl akımının önerdiği fikir 

olacaktır" (Özüdoğru, 1993, s:63). 

De Stijl kuramları, Gerrit Rietveld'e rasyonel çizgiler üzerine mobilya ve ev 

tasarımı ilişkisini kurma olanağı vermiştir. Modem sanattaki diğer gelişmeler gibi 

De Stijl, kurgu ve pratik özelliklerin bir bileşimiydi. Akımın kurgu yönü, önemli 

ölçüde Mondrian'ın resimleridir. 

"Günümüz uygar insanının yaşamı giderek doğadan uzaklaşıyor ve soyut yaşama 

dönüşüyor" diyen Mondrian, sanatın yaşamla ilişkisi üzerine düşüncelerini de, 

1919 yılında De Stijl Dergisi'nde yayınlanan "Doğal ve Soyut Gerçek" adlı bir yazı 

dizisinde açıklıyor. Bu yazı dizisi, bir sanat sever, bir naruralist ve bir de soyut 

sanatçı arasında söyleşi biçiminde yazılmıştı. Resim sanatının geleceğine ilişkin bir 

soruyu soyut sanatçı yanıtlarken, denge, oran ve renk uyumunun sadece resim 

sanatına özgü şeyler olmadıklarını, bunların iç dekorasyon ve yapı sanatlarının da 

temel sorunları olduklarını, resim sanatında görülen denge tasarıları yapı sanatında 
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gerçekleştirilirse, bulunduğumuz yen, aynca duvarlara resım asarak 

güzelleştinnenin gereğinin kalmayacağım söylüyordu. 

Bir yandan resim sanatında görülen akımlar mimariye de yön verirken, bir yandan 

da mimarinin gereçleri yenilenip değişmeye uğramıştır. 

Bu anlayışa koşut olarak mimaride de çağdaş mimarlığın başlangıcı olarak kabul 

edilen yeni bir stil doğmuştur. Bu yeni mimari biçimin ortaya çıkmasının 

nedenlerinden ilki, modem insamn, yaşama ve çalışma koşullarının teknik 

düzeyine uygun yeni bir mimari tarz bulma gereksinimidir. 

İkinci neden, mimarların yakın "gerçek" biçimler aramalandır. Süslemelerle 

kapatılmayan biçimlere önem veren bir anlayış doğmuştur. 

Üçüncü neden ıse, estetik ve teknik arasındaki aynının ortadan kaldınlmış 

olmasıdır. 

Çağdaş mimari, yeni yapı gereçlerini de getirmiştir. Cam-demir konstrüksiyonlan, 

prefabrike yapı elemanlan, betonarme gibi. 

Mimaride geçmişten gelen ve kanşıklık doğuran stiller 1917 yılından sonra 

kullamlmaz oldu. Yapılarda çağdaş yöntem ve gereksinimleri kendine uyduracak 

olan yalınlaştıncı bir biçim arayışına girişildi. Bu alanda De Stijl mimarlan çok 

etkili oldu. Rietveld'in Schröder evi, J.J.P. Oud'un, sosyal konut modelleri gibi. 

De Stijl, Konstrüktivizm ve Süprematizm giderek Alman mimarlık yapı okulu 

Bauhaus'da da etkisini göstermiştir. Bütün sanat dallannda geçerli olan temel 

tasarım kurallan bu akımların sonucunda oluşmuş ve Bauhaus'da öğrencilere ders 

olarak verilmiştir. 



Mimaride ve endüstriyel tasarnnda Bauhaus, 1920'lerde anlamsız sınırlandırmaların 

etkisi altında kalan modern tasanma akılcı bir standard sağlayan işlevsel sadelik 

fıkrini geliştirdi. 

İsviçre'li Le Corbusier ı 9 ı 7 yılında Paris' e yerleştikten sonra, resme başlamış ve 

onu kuramsallaştırınaya yönelmişti . Dergilerde mimarlara uyarılarda bulunuyordu. 

ı 923 yılında yayınlanan bir yazısında; kübün, basit geometrik şekillerin mimarlar 

tarafından kullanılmasını ve bunun için yalın yüzeylerin gerekli olduğunu 

öneriyordu. "Binalar, makinalar nasıl tasariamyorsa aynı şekilde planlanarak 

yapılmalı ve yapımlarında standart endüstriyel ürünler kullanılmalı" diyordu. 

Le Corbusier, Fransa'da, Brezilya'da, Kuzey Afrika'da, Japonya'da, Hindistan'da ve 

İngiltere'de tasarım ve yapılarıyla 20. yüzyılın mimarisine önemli katkılarda 

bulunmuştur. 

Dışavurumcu srilin mimariye aktarılması Alman mimarlarınca gerçekleştirilmiştir. 

Postdam'daki Einstein Kulesi ile Eric Mendelson ve Berlin Tiyatrosu mimarı Hans 

Poelzig, düşündüklerini plastik anlatıma ( mimariye) dökmede dışavurumculuğun 

etkisinde kalmışlardır. 

Yine, Fütürist etkiler taşıyan tasarımlarıyla Antonio Sant Elia, Köln sergisindeki 

silindir biçimli cam endüstrisi pavyonunu yaratmıştır. 

Resimdeki yeni hareketler, soyut ekspresyonizm, "Brut Sanat" ve "Pop Sanat" 

mimari gelişmelere de belirli derecelerde yansımışlardır. 

Bu belirtilen uygulama ve örneklerden de anlaşılacağı gibi, resim sanatının, mekan 

tasarımında ve bugünkü mimari ve içmimari düşünce tarzının oluşumunda getirdiği 

yeniliklerin yatsınamayacağıdır. 
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Casimir Malevi tc h 'in üç boyutlu konut tasanınlan ( 1914- 19:24) 



El Lissitzk)''nin 19:23 yılında yaptığı yağlıboya resim. 

El Li ssitzky 'nin Berlin Sanat Fuarında sergilenen üç boyutlu tasarımı (1 9:23 ) 
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Erich Mendelson, Einstein Kulesi, Postdam, 1920-21 
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Walter Gropius'un 1923 yılında tasarladığı vVeimar- Bauhasus'daki kendi odası. 



Piet Mondrian'ın kendi tasarladığı Paris'deki çalışma odası, (1926-1930) 



Ll V 

Frank U oyd \Vright Kaufmann (Ş elal e ) evi. 1936 
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Piet Mondrian' ın salme tasarımı (1926) 

lvfiche! Seuphot 'un "L 'ephemere est Eterne/e " oyunu için hcczrlanmzştzr 
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3.1. ORTAK VE FARKLI YÖNLER: 

Özü gereği başta insanın ruhsal ve fizyolojik gereksinimlerini karşılamak üzere 

İçınimaride -kullanıma yönelik- pratik işlevsellikle birlikte, estetik işlevsellik de 

ortaya çıkmaktadır. Resimde ise, estetik işlevsellik ön planda olduğu halde zaman 

zaman mimari ve içmiınariye katkılanyla da pratik işlevsellik kazandığı 

gözlenmektedir. Çünkü, her ikisinde de insan yaşantısı ve tinsel varlığı önemlidir 

ve yine her ikisinde de temel sanat ögeleri ve estetik iletişim söz konusudur. Bu 

anlamda, içmimari ve resimde bir takım etkileşimierin olması da doğaldır. 

Gerek kuramsal gerekse kavramsal açıdan olsun mekan, her sanatçı tarafından 

formu içinde banndıran eleman olarak tarih boyunca kullanılmıştır. Ancak; 

içmimari tasanm, kullanıma yönelik gerçek mekanlarda oluşturulurken, resimsel 

mekan, resim düzlemi üzerindedir ve iki boyutludur ama üç boyutlu gibi algılanır. 

Mekan değerlendirmesinde, hareket ve ışıkla birlikte, zaman boyutu da içmiınari 

tasanının bir sorunudur. Oysa, zaman boyutu resme, saltık gerçeği daha doğru 

yansıtabilmek için uygulama bazında Kübizm akınuyla girmiştir. 

Bu anlamda, Sıtkı M. Erinç'in betimlediği gibi: 

"Sanat, bir ifade yöntemi ve bu yöntemde kullanılan araç ve gereçler olduğunda, 

zaman ve mekan açısından elbette farklılıklar gösterecektir. Fakat, farklı bilim 

alanındaki araştırmacıların -örneğin sanat tarihçilerinin, antropologların, 

arkeologların- bulgularına göre de sanat, mekandan çok, zaman açısından anlam 

ayniıkiarına uğramıştır" (Erinç, 1995, s: 20) demektedir. 

Resimsel mekanla içmiınari mekan arasında önemli faklılıklar bulunmasına karşın, 

insan yaşayışı ve tinsel varlığı ortak öge olduğu sürece aralanndaki etkileşim de 

devam edecektir. 
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3.1.1. Ortak yönler: 

"Sanatsal bilgiyle üretilmiş görüngülerin, etki değerleri, estetiktir" diyen F. 

Atalayer, temel sanat ögelerini beş grupta toplamıştır. (Atalayer, 1994,s: 112) 

ifade (Anlatım) Ögeleri, Estetik Etki Ögeleri, Estetik Değer Ögeleri, Teknik 

Anlatım Ögeleri ve Somut-Görüntü Ögeleri. Bu ögeler tümü ile resimde de, 

içmimari tasarımda da oluşur. 

Ancak; resimde ve içmimaride, anlatım tekniğini ve dışsal estetik görüntüyü 

belirleyen ortak ögelerden bazılan iki boyutlu ve üç boyutlu nitelikleri nedeniyle 

kullanım farklılıklan gösteriderse de, aynı amaca yöneliktirler. Önemli olanlarını 

özetlersek: 

Anlatım tekniği ögelerinden: 

a. Resimde "nokta", İçınimaride "köşe" 

Estetik güzelin, görünüşün yaratmada kullanılan teknik "temel" ögelerinden biri 

olan "nokta" boyutsuz eleman olarak tanımlanır. Çizgilerin kesişme yeridir. 

İçınimaride "Köşe" ise, ikiden fazla yüzeyin kenarlannın kesiştiği başlangıç ya da 

sondur. Başka bir deyişle; hacimsel olarak, forma ait ikiden fazla yüzeyin birlikte 

temas ettikleri alancık noktadır. İki duvarla tavan düzleminin birlikte kesiştikleri 

yer üç boyutta köşeyi oluşturur. Resimsel mekanda bu anlatım nokta ile oluşur. 



b. Resimde "çizgi", İçınimaride "kenar" 

Çizgi, form ve boşluğun sınırlarını belirleyen on1an ilişkilendiren ve algılanır 

duruma getiren önemli bir ögedir. Doğada forma ilişkin olarak karşılaştığımiz 

yüzeylerin bittiği yerler veya yüzeylerin birbiriyle ilişkili olduğu kenarlar çizgi 

etkisi yapar. Çizgi, resim ve İçınimaride ilk anlatım unsurudur. Üç boyutlu form ya 

da mekanda; "çizgi" yerini, "kenar"a bırakır. 

Dışsal estetik görüntü ögelerinden: 

c. Resimde "yüzey-leke", İçınimaride "yüzey-kabuk" 

Resimsel mekan iki boyutlu biçimlerden oluşur. Bu "planer" ifadedir. Resimlerde 

üçüncü boyut gibi görünen derinlik ya da hacim aslında gölgeler, çizgi renk ve 

perspektiflerle sağlanmış bir illüzyondan ibarettir. Gerçekte, yüzeyler resim 

düzleminde oluşan "lekeler"dir. Bu neden1e resimde renk ve çizgi aksiyonuyla 

oluşan biçimlere "leke" demek daha doğru olur. Buna karşılık İçınimaride formun 

ya da mekanın üç boyutluluğunu o forma ait yüzey yada yüzeyler oluşturur. 

Yüzeylere, elle dokunulabildiği gibi, bu yüzeyler tüm duyu organianınızla da 

hacimsel formun kabuğu olarak algılanırlar. 

d. Resimde "renk", İçınimaride "renk-malzeme" 

Fo rm dan gelen ışıklar nedeniyle, veya ışık kaynağından gelen ışığın kendisinin, 

gözümüz aracılığıyla bizde meydana getirdiği duyumlar ve algılamanın niteliksel 

haline 'renk' diyoruz. Renk, resimde biçimsel bir ögedir. Kendisi tek başına bir 

biçim dir. 
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Sıcak-soğuk, açık-koyu renk ilişkileri önde ve arkada oluşturdukları durumdan 

ötürü mekansal bir etkinin oluşmasına neden olurlar. Renklerin, renksel özellikleri 

nedeni ile ortaya çıkan renk perspektifi doğada da izlediğimiz gibi, renksel canlılık 

ve ölgünlük sırası, en öndeki renklerin ışıklı, net görünümlerinin uzağa gittikçe 

ölgünleştiği, grileştiği, gri-maviye dönüştüğü türdendir. 

Renk, tasarımı estetik kılan, temel görüntü ögelerinden biridir. Resimde renk 

boyanarak sağlandığı halde, İçınimaride renk malzemenin temel niteliklerinden biri 

olarak kullanılan malzemeyle birlikte mekanda yeralır. 

e. Resimde "doku", İçınimaride "doku-malzeme" 

Objelerin iç yapıları (stıiik'tür) bir dereceye kadar kendini yüzeyde belli eder. Böyle 

bir yüzey plastik bakımdan daha ilginç bir görünüme sahiptir. Sanat elemanlarının 

arasında aynı anda görme ve dokunma duyusunu harekete geçirme gücü sadece 

'doku' (tekstür)da bulunabilir. Dokunarak edindiğimiz bu duygular değişik cisimler 

üzerinde başka başka bilgilere dönüşürler. Bazı formların yüzeyi düzgün ve 

kaygandır. Bazılarının ise pürüzlüdür. 

Formlara dokunınakla duyulan dokular, doğal dokulardır ve malzemenin 

kendisinde var alandır. Yüzeylerin resimdeki görüntüsü ise bir takım taramalar ve 

noktalar yardımıyla elde edilir ve yapay bir dokudur. Her ikisinde de görsel algıya 

bağlı estetik etki eşdeğer niteliktedir. 



f. Resimde "form - biçim", İçınimaride "form - biçim" 

Anla:mın, içeriğin, işievin görünüş kazanınası "form", algısal olarak uzaysal farklı 

pozları "biçim"dir (Atalayer, 1994,s: 158-160). 

İçınimaride "form" uzayı yüzeyleriyle sınırlandıran, mekan, hacim oluşturan, 

algıya, kaynaklık eden "gösteren" iki veya üç boyutlu dışsal varlık değerin 

kendisidir. Oysa, resim yüzeyi üzerinde sadece çizgi ve leke ögelerinin 

sınırlamasıyla "form-biçim" imgesi yaratılır. Yani, resimde maddesi olmayan 

birşey, salt çizgilerle yapılan sınırlamalarla anlamlandınlır. Fakat her ikisininde 

plastik değerlerle kullanımında, estetik etkileri özdeştir. 

g. Resimde "hacim-kütle", İçınimaride "hacim-kütle" 

İçınimaride yaşanan mekanları oluşturmak amacıyla gerçek hacimler kullanılırken, 

resimde hacimler sanal görüntüler olarak karşımıza çıkarlar. Resmin kasası, bezi ve 

çerçevesi ile oluşturduğu kütle ile, görsel algılamada oluşturduğu sanal kütle 

yapısına karşılık, iç mekanların tüm elemanları nesnel bir kütle varlığından oluşur. 

h. Resimde "ışık-gölge", İçınimaride "ışık-gölge" 

Görme olayının ve görsel algılamanın temelini ışık, göz ve beyin oluşturmaktadır. 

Bunlardan birinin noksanlığı görsel algının gerçekleşmesine izin vermez. 

Bunlardan göz ve beyin sabit olduğu halde, ışık değişken bir ögedir. Çünkü ışığın 

şiddeti, eğimi ve rengi daima değişebilir. Bu değişme yüzünden formlar en azından 

açık-koyu değer açısından farklılaşmaya uğrarlar. Farklı ışık şiddetinde ve farklı 

renkte ışıklar altında değişime uğrayan formlar farklı zamanlarda farklı eğilimlerin 

oluşmasına neden olurlar. Işığın karakteri, elle tutulmaz kaypaklığında, madde 
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çözümleyiciliğindedir, en katı geometrik biçimde de bu niteliklerini sürdürür. 

Görsel algılama, doğrudan ışık enerjisine bağlıdır. Işık yoksa algıda yoktur. 

Eşyanın, varlığın "sınırlarını" gösteren, diğer eşyadan "ayırt" edilmesini sağlayan, 

eşyayı yerine, pazuna "oturtan"-tesbit eden ışıktır. Hem gözde, hem beyin zarında 

"görüngünün" can kazanması, var olması, ışık ile ilgilidir. 

Aydınlık biçim, foım, yüzey, kontur (sınır çizgisi), aydınlık olmayan, ya da az 

aydınlık olanlardan kuwetlice ayrılır. Yani yüzey, hacim, mekan, ışık-gölge 

aydınlığına göre algılanıp-kavranır. Eşyaların, varlıkların kabanklıkları, 

yuvarlaklıkları, köşelilikleri, çukurları, girinti-çıkıntıları, büyüklük-küçüklükleri, 

öndelik-arkadalıkları, netlikleri ışık gölge ile algılanıp, bilgiye dönüştürülür. 

Eşyayı, varlığı birbirinden ışık-gölgeyle ayırır, değerlendiririz. Dış doğayı, olanca 

parlaklığı, zenginliği ve çeşitliliğiyle algılama ışıkla orantılıdır. 

(Atalayer, 1994,s: 166-167) 

İçınimaride yapay aydınlatmayla form ve mekanda verilmek istenen etki 

tasarianabildiği gibi, resimden farklı olarak; gün ışığının zaman boyutu ile birlikte 

getirdiği hareket etmeni, içmimari mekanda, her 'an'ın farklı algılanmasına neden 

olur. 

Yaratıcılığın resimsel olarak dışavurumu, canlandırma, düzenleme, ışık-gölge ile 

olanaklıdır. Nesneler, yere, zemine, mekana gölge ile bağlanır. 

"Işık ve renk titreşimleri veya renkli ışık titreşimleri, yalnızca ışık hareketi, 

bugünkü sanatın ana motiflerindendir. Elle tutulamayan, maddesel olmayan mekan 

da hareket oluşumunda aranan ifade olanakları, Laser ışıklarından yararlanılarak 

yaratılan çevreler (mekanlar), bugünkü sanatın çevresel ışık yorumlarıdır" 

(Ögel,1977,s: 7). 
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ı. Resimde "düzen-kompozisyon", İçınimaride "düzen-organizasyon" 

Çizgi, leke, renk, ton, ışık gibi görsel elemanlar birbirlerini etkili kılacak oran ve 

yön içinde hareket kazanarak tuval boşluğu ile ilişkileri sonucu görselleşirler. 

Elemanların birbirleriyle ve de tuval boşluğu ile ilişkileri aralık-espas dediğimiz 

durum ile belirlenir. Bu nedenle resim, mas-espas olarak tanımladığırruz bir karşıtla 

varlık gösterir. Mas kütle izlenimi veren doluluğu anlatır. 

İçınimaride ıse yıne resimde olduğu gibi dolu-boş ilişkisi mekanda düzen ve 

organizasyonu sağlar. Bu anlatıma mekan-form ilişkisi de denilebilir. 

Kompozisyonu veya düzeni; resimsel ögelerin yeri, miktarı, pozu gibi, zıtlık

uygunluk, simetri, hiyerarşi gibi, birlik-dengelik ilkeleri yaratır. Mekansal 

ögelerinde düzeni, ayru ilkeler çerçevesinde bir organizasyon düzenlemesi, sistem 

ol uşturolmasıdır. 

j. Resimde "yön", içmimaride "yön" 

Yön, insanın kendi varlığına (ölçüsüne, gözün baştaki yerıne ve yerçekiminin 

etkisine) göre, uzaysal ve mekansal yerini "belirleyen", hem kavramsal hem de 

"somut" (uygulama gerçekliği olan) bir ögedir. 

Cisimlerin ve şeyler (çizgi, nokta, yüzey ve üç boyutlu hacimler), doğada karmaşık 

veya düzgün-düzenli olmak üzere, göze çeşitli doğrultularda görünürler. Durağan 

veya hareketli (aktif veya pasif) hacimli şeyler (üç boyutlu cisimler veya bunların 

üzerindeki yüzeysel, çizgisel görünümler) bir takım doğrulara bakarlar, veya bir 

takım doğrultular belirlerler, çizerler. Bu işaretlemeye, dizilime "yön" diyoruz. 
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Yön farklılıkları, zıtlıkları ıse; içsel sütrüktürü, içsel gerilimleri, hareketleri, 

derinliği belirleyen, farklı etki ve algı yaratan, çelişmelerin bütünlüğüdür. 

(Atalayer, 1994,s: 199-203) 

Düzenlemelerde yönler büyük önem taşır. Yanyana gelen formların yatay ve düşey 

izdüşüm düzlemi üzerindeki yönleri bir yapıtın kütle etkisinde önemli rol oynarlar. 

Böylece görsel hareket sağlamlaşır. Genellikle yatay yönler edilgen, düşey yönler 

etken ve eğik yönler hareketli, canlı ve dinamik olarak etki yapar. 

Birbirine dik, paralel ve eğik durumda konmuş formların yönleri gerçek mekanda 

olduğu gibi, resmin geometrisini de oluşturur. Onun için farklı yönler kullanmak 

yapıtın içeriğinde hareket, canlılık ve ilgi çekicilik kazandırır. Resimsel düzende 

perspektif, büyük-küçük ilişkileri, örtme gibi iki boyutlu "planer" örgü, yön algıları 

yaratırken, döşeme, duvar, kolon, kiriş v.s. gibi mimari mekanın temel 

elemanlarının doğrudan örgüsü yönsel etki ve algıların kaynağı olur. 

k. Resimde "E urtyın ilkeleri (zıtlık-armoni, simetri, tekrar, hiyerarşi)", 

İçınimaride "Eurtym ilkeleri (zıtlık, armoni, simetri, tekrar, hiyerarşi)" 

Bir mekanı yaşamak; duygusal olarak sanatsal ögeleri hissetmek, algılamak ve 

kavramakla gerçekleşir. Bu tür bir duygusal yüklenme/iletişim, o mekana estetik 

bir değer kazandıracaktır. Bu iletişim, çoğu kez düzen ya da düzensizlik yoluyla 

gerçekleşmektedir. Denge içinde yaratılan zıtlık ve uygunluk, oransal ilişkilerle 

kurulan birlik, bütünlük, çeşitlilik duygusu veren ritmik devinim gibi biçimsel 

değerler, her insan için ortak olan derin eğilimler olduğundan, "euritmik düzen" bu 

iletişimin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. 
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Eurtym ilkeleri resimde ve İçınimaride aynı amaçla kullanılır. Ancak bu ilkeler 

içmimaride gerçek formlarla sağlanırken resimde sanal görüntülerle karşımıza 

çıkar. 

3.1.2. Farklı yönler : 

Resim, bilgi olarak gerçekden (somuttan) yada bilinçaltından elde edilmiş imlerin, 

tuval, duvar ve mekana (üç boyutlu gibi) somut olarak yansıtılmasıdır. 

İçmimari, bilgi olarak gerçekden elde edilmiş, imlerin, tasarianarak uzayı örtecek 

tarzda taş, demir, ahşap, tekstil, cam gibi somut fiziksel malzeme ile, statik-strüktür 

ve işlev gerekliliğine bağlı olarak somutlaşmasıdır. 

İçmimari ve resimde başlıca farklı yönler: 

a. Ölçü farkları: 

İçınimaride ölçüler, insan yaşantısına ve pratik kullanımına yönelik olarak insan 

boyutlanyla orantılıdır. İç mekan yaşama, çalışma, dinlenme gibi işlevleri yerine 

getirebilmek için belli ölçüler içinde yapılmak zorundadır. Oysa, resim ölçülerinde 

belli bir standart yoktur. Resim masa üstüne konulabilecek kadar küçüklükte ya da 

bir duvan boydan boya kaplayacak büyüklükte olabilir. Ancak, resim, uzaktan 

bakıldığında tümüyle algılanabilecek, yakından bakıldığında dokusu ve 

detaylanyla incelenebilecek ölçülerde olmalıdır. Resimde mekan ise, sanal görüntü 

olarak karşımıza çıktığından, sanatçının yaratıcı gücüne bağlı olarak sonsuza 

ulaşacak kadar derinlikli, boşlukta yüzecek kadar hafif olabilir. 



b. İşlev farkları: 

İçmimari mekan, insanın içinde yaşayacağı ve bunun için de gerekli donatı 

elemanlanyla birlikte (öncelikli olarak) yeme, yatma, yıkama, yıkanma gibi pratik 

işlevleri yerine getirmek amacıyla tasarlanır. Bu pratik işlevlere rahat ve zevkli 

yaşama olanaklan estetik değerlerle katılır. Resimsel mekan, içinde barındırdığı 

biçimler ve içeriği ile estetik işlev taşır, tinsel amaçlıdır ve doğrudan görsel algıya 

dayanır. 

Kısaca; resmin, tinsellik ve estetik işievle yüklenmesine karşın içmimarinin, pratik 

ve estetik işlevleri vardır. 

c. Malzeme farkları: 

İçmimari mekanda; boşluk-doluluk, form, renk, doku gibi görsel etkiler cam, ağaç, 

kumaş, demir gibi gerçek malzemenin kendi varlığı ile sağlanırken, resimsel 

mekanda bu etkiler; nokta, çizgi, renk, leke gibi ögelerle elde edilen sanal 

görüntülerdir. Resimde kullanılan gerçek malzemeler ( tuval, kağıt, boya, fırça, 

renkli kalem gibi) resmin oluşan mekanında ya da içeriğinde doğrudan yer 

almazlar. 

d. Etki (iletişim) farkları: 

İçmimari mekanda yaşayan (kullanıcı), o mekana ilişkin rahatlığı, konforu, 

sıcaklığı, sevimliliği, sakinliği, düzeni ya da düzensizliği, sıkıcılığı, karmaşayı, 

hareketliliği (pratik ya da estetik işlevsellik açısından) kullanışlılığı değerlendirmek 

durumundadır. Mekan içinde huzur bulması ya da sıkılması sadece mekanın gerçek 

varlığından ileri gelmez. Bu etkileşirnde kullanıcının fiziksel ve ruhsal özellikleri, 

sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı, inanç ve ideolojisi gibi etmenler de en az 
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mekana bağlı veriler kadar önemlidir. Bu nedenle iç mekan tasanmı kullanıcının 

özellikleri dikkate alınarak ve tasarımemın da olumlu katkılanyla 

gerçekleştirilmektedir. Amaç kullanıcının gerekli konfor ve rahatını sağlamak, 

mekanla o mekan içinde yaşayanın olumlu iletişim kurmasını gerçekleştirmektir. 

Sinema, tiyatro, otel gibi toplumsal nitelikli yapılarda ise iç mekan; toplumun 

fiziksel ve ruhsal özellikleri ve değer yargılan gözardı edilmeden tasarlanmalıdır. 

R~e ise görsel iletişim sözkonusudur. Bu iletişim, sadece alıcı ile değil, 

sergiler ve seyirci kitlesi ile çok daha yaygın, ulusal yada evrensel boyutlarda 

olabilmektedir. Bu nedenle sanatçının vermek istediği ileti ve resmin bir sanat 

yapıtı olarak değerlendirilmesi çok daha zor bir durumdur. Belki sanatçı çağına 

göre toplum düzeyinin üstündedir ve bu yüzden yapıtının anlaşılıp 

değerlendirilmesi de zor olacaktır. Belki de, farklı kültürdeki insanlarca farklı 

algılanıp, farklı değerlendirilecektir. 

e. Zaman ve hareketle ilgili farklar: 

İç mekan, içinde dolaşan ya da yaşayan insanın her yer değiştirişi, oturup kalkması, 

gözünü hareket ettirmesi ile ve bunlara bağlı olarak bakış açısının durumuna göre, 

sürekli farklı algılanır. Gün ışığının da zaman içinde yön değiştirmesi, şiddetinin 

artıp eksilmesi, aydınlık, çok aydınlık ve karanlık ortamların oluşması, mekanın 

farklı algılanmasına etkendir. Bu etkenler zaman içinde oluştuklan için iç mekanda 

zaman ve hareketle değişen bir durumdan söz edilebilir. 

Volket'in daha 1876 yılında belirttiği üzere "Mekanın biraraya gelişi yalnızca 

hareketle açıklanabilir. Onu estetik bakımından anlayabilmemiz için hareket 

duygusuna katılmamız gerekmektedir." Burada sözü edilen "hareket duygusuna 

katılabilme" seyirciye mekanın gerçeğini verebilir. Böylece, zaman kavramı işin 

içerisine girmediği sürece yeterli bir mekan yaşantısına sahip olmak olanak dışı 
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kalmaktadır. Bu da Kübistlerin "sonsuz görüş açısından, sonsuz sayıda perspeftif' 

anlayışına dayanan ve dördüncü boyutun da ötesine atıayan boyut kavramını 

mimariye getirmektedir. Görüldüğü üzere, ınimarinllı özü olan mekansal hacmin 

algılanabilınesi, seyircinin birçok bakış açılarından birçok görüntüler elde etmesine 

bağlıdır (Gürer, 1990, s: 132). 

Resme zaman ve hareket etmenleri anlayış olarak Kübizm'le girmiş ve çağımızın 

resim anlayışını da etkilemiştir. Ancak, zaman ve hareketin yaşanan iç mekana 

sürekli değişik algılan getirmesine karşın, resimde zaman ve hareket etmeni görsel 

algıda herhangi bir farklılık getirmez. 

f. Kendi alanlarıyla ilgili bilim ve tekniğin kullanma zorunlulukları gibi 

konularda ayrılırlar. 



MAANDBLAD GEWIJD AAN 
DE MODERNE BEELDENDE 
VAKKEN EN KULTUUR 
RED. THEO VAN DOESBURG. 

V ilm os Huszar'ın ı 9 ı 7 yılında De Stijl Dergisi için tasarladığı kapak. 

lV"-
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3.2. DE STIJL GRUBU: 

l.Dünya savaşından sonra Almanya, Hollanda ve Rusya'da tüm plastik sanatlar 

alanında bireyselciliğe karşı çıkılmıştır. Bu yeni dummu da, tıpkı bireysel 

davranışlı gösterilerde olduğu gibi savaş sonrası toplumlarının sosyo-ekonomik 

gerçekleri koşullamıştır. V an Doesburg'la birlikte yeni sanatın bireysel 

bilinçlilikten kurtarılıp toplumsal bilinçliliğe kavuşturulması adına ilk adımlar 

Hollanda'da atılmıştır. (Özüdoğnt, 1993,s:63) 

1917 yılında ressamlar; Teo van Doesburg, P. Mondrian, B. van der Leck ve V. 

Huszar, mimarlar; J. J. P. Oud, J. Wils ve R. van t'Hoff, heykeltraş, G. 

Vantongerloo ve şairler; A. Kok, H. Ball, J. Arp tarafından kurulmuştıır. Sonralan 

mimar G. Rietveld ve C. van Eesteren ile film prodektörü H. Richter'de bu gruba 

katılmışlardır. Hareketin yayın organı "De Stijl" dergisidir ve 1927 yılına kadar 
' 

sürmüştür. Bu yüzden de yayın organının adı ile anılırlar. 

De Stijl grubu, van Doesburg ve Mondrian'la yakın ilişkide olan filozof M. H. J. 

Schonmaekers'dan da etkilenmişlerdir. Schonmaekers'ın 1915'de yazdığı "Yeni 

dünya görüşü" ve 1916' da yazdığı "Uygulamalı matematİğİn kuramlan" isimli 

kitaplarında, yeni platonik bir yapıda ve plastik matematiğe dayandırdığı bir tür 

pozitif mistitizınİ savunmaktadır. 

Bu şu anlama gelmek1:edir: Önce tasarladığımız bir gerçeği yapıya dönüştürebiliriz. 

Bu yapılar mantıkla kontrol edilebilir. Daha sonra aynı yapılan mevcut doğa 

gerçeğinde yeniden buluruz. Böylelikle biçim verici bir gözle doğada yerimizi 

alırız. Bundan çıkan sonuç Schonmaekers' a göre; duyu organlanrun 

yanılabileceğidir. Doğrudan doğmya doğadan algılananların gerçeği tam 

yansıtamayacağını, doğadaki gerçeklerin göreceliğini salt gerçeğe indirgeyerek, 

doğa gerçeklerini yeniden bulmak gerektiğini benimsemiştir.(Kn!fi, 1985,s:437) 



Duyu organlan gerçeğinin göz ardı edilmesi ve salt bir soyutlama De Stijl 

sanatcılannın düşüncelerini oluşturur. 

Bu alarnın temelleri 1913-17 yıllan arasında Mondrian tarafından oluşturulmuş, 

ama kuramsal biçimini Theo van Doesburg vermiştir. Her ikisi de kısa sürede 

Kübizm'in tipik yolunu eksiksiz bir soyutlamaya dönüştürmüşlerdir. Amaçları; 

"öyle bir metod bulmalı ki, onun yardımıyla organik şekilli yeni bir dünya 

yaratılsın." (Benevolo, J964,s: 34) 

"Yeni bir plastik güzellik anlayışı". Neo plastitizm, Van Doesburg'a göre bu yeni 

güzellik; "Bir fenomene bağlı hiç bir imgenin kanştınlmadığı, fakat sayıların 

ölçüınierin ve soyut çizgilerin onun yerini doldurduğu an düşüncenin parçası" 

olacaktır. ( Özüdağ nı, 199 3,s: 63) 

Ana tema, iki boyutlu elemanlardan hareket ederek, yeni bir anlayış ve karşılıklı 

ilişkiyle düzenli "yeni plastikliği" geliştirmektir. Doesburg kısa sürede bu sürecin 

sadece resim yapmaya veya soyut heykeller üretmeğe yaraınadığını, aynı zamanda 

çağın psikolojik ve teknik gerekleriyle uyumlu bir kent ortaını bütünü 

oluşturabileceğini anladı. Ona göre; "Sanat kelimesi bize hiçbir şey ifade etmiyor, 

bunun yerine çevremizi (dünyamızı) oluştururken sağlam prensipiere ve yara h cı 

kurallara dayandırmalıyız. Bunlar, ekonomi, matematik, teknik, hijyen ve diğer 

yasalarla yeni plastik bir bütün e ulaşmakhr." (Benevolo, 1964,s: 34) 

Mondrian, daha açık olarak amaçlarını şöyle aktanyordu: "Gelecekte erişilebilecek 

gerçekçilikteki saf ifadenin oluşturulması, sanat eserinin yerini alacaktır. Ama bunu 

yapabilmek için genel geçerli (evrensel) ifadelere dönüş ve doğanın baskısından 

kurtulmamız gerekir. O zaman bizim resimlere ve heykellere ihtiyacımız 

olmayacaktır. Çünkü biz gerçeğe dönüşmüş olan sanat içinde yaşayacağız. Sanat, 



yaşantımızdan yaşantının kendi içinde dengeye kavuştuğu oranda silinecektir. Buna 

temel şart, çevremizin yeniden şekillendirilmesi, objektif, genel geçerli ve 

bilimselliğe yaklaşan kural çerçevesinde oluşmasıdır. Bunlar tasarlanamazlar, 

bunlar mevcuttur ve sadece kollektif ve deneysel çalışmayla tesbit edilebilir. Bu tür 

deneyierin temeli ilk ve genel geçerli ifade araçlarını bilmeye ve yeni bir uyum 

içinde değerlendirmeye dayanır" (Benevolo, 1964,s: 32-39). 

Burada hemen belirtmemiz gerekir ki, bu ideoloji, yalnız resım sanatına yön 

vermekle kalmaz, giderek öbür sanat alanlarına da yayılır, çünkü, bu ideolojinin 

işaret edilen temel kavramları yalnız resim gibi bir sanat alanı ile ilgili olmayıp, 

tüm sanat alanı ile ilgilidir, bu arada en başta mimarlık ile. Çünkü: "Dikey-yatay, 

cisim-uzay gibi temel karşıtıara dayalı kübist cisimlerin denkleşmesinden doğan 

uyum (harmoni) sistemi, mimarlığın da temel ilkesi idi" (Haftmann, 1954, s:272). 

Bu ideoloji, artık temel ilkeleri ile kişiyi ve kişiye bağlı sanat alanım tıpkı resim 

gibi aşıyor ve daha objektiv ve toplumsal değerlere yönetiyor. "Mondrian ve 

Doesburg için resim düzeyinde ortaya koydukları temel biçim-vermenin üç boyutlu 

bir dünyaya aktarılmasıyla, giderek modem yapı sanatının temel modelleri olan 

arkitektonik komposition'lara doğru gelişir" (Haftmann, 1954,s:272). 

(Tunalı, 198J,s:201) 

Yalnız resim sanatı değil, en başta mimarlık olmak üzere tüm sanatlar bu yeni 

görme ve düşünme mantığına uyarak yaratma eylemine geçerler. "Bu, böyle açık 

ve basit olarak elde edilen yeni biçim-kararları, yalnız yeni bir estetik'i meydana 

getirmekle kalmaz, aynı zamanda tüm çevremizi mimarlık ve teknik biçimlere 

dönüştüren bir devrimci ideolojiyi de doğurur"(Haftmann, 1954,s:272). Böyle bir 

ideolojinin yöneldiği alan, artık sanat ile sımrlandınlmaz, tersine, o, tüm bir yaşam 

çevresi dir. 

"Toplumsal ilgilere ve ortak ihtiyaçlara uygun yapılar, kent bölümleri, kentsel 

yaşamın bütünselliklerini yaratmak görevini üstlenir. Ancak resim, heykel, 



mimarlık birlikli bir biçim yapısım ortak olarak oluşturursa, sanatçının büyük 

rüyası, insanı resmin içine sokmak gerçekleşebilir.Bundan sonra ancak sanat ve 

yaşam bir ve aynı olur" (Haftmann, W, 1954,s:274). Sanatın yaşamla bütünleşmesi, 

Stijl ideolojisinin varmayı amaçladığı bir temel erek olarak anlaşılmalıdır. 

"Buna göre sanat yapıtı, doğaya karşıt bir başka düzeni, geometrik bir düzeni ifade 

eder. Bu geometrik düzen ya da bu geometrik yapı, temelde bir mimari yapıdır. 

Konstruktiv resmin yapıca rasyonel bir yasallığa dayanması, onu bir yandan 

modem ınimariye, 'Bauhaus'a bağlıyordu, öbür yandan da özellikle caz müziğine 

bağlıyordu. Görüldüğü gibi, konstruktiv sanat, 'Stijl' estetiğinin de amaçladığı 

'denkleşmiş-kosmik-harmoni'ye ulaşınada çağın mimarisi ve caz müziği ile belli bir 

paralellik içinde bulunur. Bu, Stijl estetiğinin ve resmin sırurlannı aşar ve öbür 

sanat türleri ile de ontolojik bir ilgi içinde bulunan tümel bir sanat istemine ulaşır. 

Bu niteliği ile de o, gerçek anlamında çağdaş bir sanat olur" (Tunalz,J98J,s:203). 

Soyut ve kübist bir ortamda yetişmiş olan bu yeni ruhun ortaya koyduğu sanat 

anlayışı ve estetik, yeni bir kavramını da beraberinde getiriyordu. Bu yeni sanat, 

"konstrüktiv-geometrik bir sanat"tır, soyuttur. Kendi adlandırmalanna göre; 

"neo-plastitizm" dir. Ama söz konusu olan soyutluk "gerçek" sözcüğünün 

karşıtıdır. Buna karşılık, burada söz konusu olan biçim, olağan dışı gerçektir ve 

somuttur. 

Bu anlamda; düz, dik açılı, eşit boyutlu olmayan alanlar ve primer renklerle oluşan 

asimetrik ve dinamik denge ve birbiriyle ilişki içinde bulunan yüzeyleri 

kullanırlar. Elde edilmek istenen, genel geçerlilik, diğer bir deyişle evrenselliktir. 

(Kostof, 1993,s:651-652) 

Sonuçta De Stijl, proporsiyon, mekan, atmosfer, kütle, çizgi, renk ve konstrüksiyon 

için yeni bir duygu oluşturmuştur. 



Pratik ve estetik işlevsellik açısından De Stijl: 

Sanatın gelişme çizgisinde natüralist-figürativ ve kübist evrelerinden geçtikten 

sonra ulaşmış olduğu 'Mutlak Soyutlama' aşamasında Mondrian, kendi 

gelişmesindeki amacı şu çok özlü ve önemli slogan ile ifade ediyordu: 'Daima daha 

uzak!' (Jaffe, 'tarih yok',s:6) Bununla da, "Natüralist-Figürativ" resim geleneğinden 

olabildiğince uzaklaşarak mutlak soyutluğa, "konstüriktiv soyutluğa" doğru gitmek 

gereğini belirtiyordu. 

Mondrian sanatta evrensel kriterlerden yana olup bütün resimlerde aynı espriyi 

yansıtıyordu: Beyaz bir fon üzerinde 'nötr biçimler olarak adlandırdığı kareler 

ve dikdörtgenlerden kompozisyonlar yapıyor, daima dik açılı bir düzlemde 

çalışıyor ve bunları primer renklerle (kırmızı, sarı, mavi) boyuyordu. Ara çizgileri 

de üç valörden (siyah, beyaz ve gri) oluşuyordu. Böylece duygusallığa karşı, akılla 

açıklanabilen - rasyonel, evrensel - genel geçer objektiv ifade araçlarını, disiplinli 

bir şekilde kullanarak 'neo-plastisizm' soyut-konstrüktiv eserlerini veriyordu. 

Mondrian'ın bu rasyonel tutumunu daha da uç noktalara doğru götüren 

sanatçılardan Kasimir Malewitsch, bütün tual üzerine bir tek kare koyarak 'total 

rasyonalizm' e ulaşmıştır. 

"Stijl ideolojisinin ilkeleri, bütün bir çağın sanatını belirleyen bazı temel 

kavramlardan oluşur. Bu temel kavrarnlara felsefi bir terminoloji ile 'kategori' de 

diyebiliriz. "Bunlar, ahlaksal ve dünya görüşü niteliğinde bir kavramlar zinciridir. 

Stijl'in ortaya koyduğu her şeyle tekrarlanır. Bunlar: Hakikat, belirlilik, açıklık, 

basitlik, konstrüktiv-olma, fonksiyonel olma, ortaklık, objektivlik ve yasalılıktır. 

En temel kavramı ise 'biçim verme' dir" (Tunalı, 198J,s:201). 

Bu ilkeler bütün sanat dallarında var olup De Stijl ideolojisinin de temel ilkeleridir. 



Mimarlık alanında De Stijl'in etkileri çok önemli olmuş ve evrensel genel-geçer, 

objektiv ve rasyonel değerlerin ön plana alınması, daha sonra Bauhaus'a (ı 9 ı 9-

ı933) da ulaşmıştır. 

ı920 lerde Le Corbusier tarafından da savunulan Pürizm-Rasyonalizm, giderek 

Ludwig Mies Van Der Rohe tarafından daha da ileri götürülmüş ve sonunda I.I.T. 

(Illinois Institute of Technology) Mimarlık Fakültesi Binasında (ı 955) olduğu gibi, 

'Total mekan'a yani bütün binanın tek bir dikdörtgen prizma şeklindeki ifadesi 

haline getirilmiştir. Bu ise, resimde, tuali tek renge boyayarak yaratılan resimsel 

tek-mekanlılığın (pictural mono spatiality) mimariye yansımasından başka bir şey 

değildir. 

Van Der Rohe'nin, kendi mimarlığının açıklayıcı sloganı olan, 'az çoktur' (Less is 

More) ifadesi de Piet Mondrian'ın 'Daima daha uzak' (Tourjour plus loin) ifadesiyle 

aynı paraleldedir. Rohe, 'Az çoktur' deyimi ile 'çokluğa' tahammülü olmadığını, 

mimari kompozisyonların mümkün olduğu kadar yalın, az, saf elemanlarla 

yaratılması gerektiğini ortaya koyar. Mondrian'da 'daima daha uzak' deyimi ile 

mutlak soyutlamaya doğru ulaşmayı amaçlar: Saf, yalın, soyut geometrik, dikaçılı 

biçimlerle kompozisyonu yaratmak! 

Gerçekten De Stijl resimleri ile Rasyonel-Pürist tutumdaki mimari eserlerin 

aralarında sıkı ilişkiler kurulabilir; ancak De Stijl grubundan Theo Van 

Doesburg'un modern mimarlığa bir kurarncı olarak yapmış olduğu katkılar çok 

önemlidir. Van Doesburg, sadece bir ressam olarak 'Neo plastisizm'in ilkelerini ve 

kuramını ortaya koyan ve uygulamasım yapan bir sanatçı olmayıp Modem 

mimarlığın da pek çok yeni yönlerinin belirleyicisidir. 



Theo Van Doesburg'un modem mimarlığa olan katkısı yüzeysel olmayıp 'öz'le 

ilgilidir ve 'öz'ün temel yapısındaki değişikliklerin bir sonucu olarak biçimde yeni 

estetik değerler ortaya çıkacaktır. 

Theo Van Doesburg, "Yeni mimarlığın "karşıt-kübik" olduğunu belirterek 

kurarnlarını şöyle açıklamıştır: " ... bu da çeşitli fonksiyonel mekan hücrelerini bir 

kapalı küp içinde dondurmağa çalışmaktan kaçınmak demektir. Bunun yerine taşan 

düzlemlerde, balkonlarda v.b. olduğu gibi fonksiyonel mekan hücrelerini küp'ün 

çekirdeğinden dışarıya doğru merkezkaç kuvvetin etkisiyle fırlatır ve böylece 

yükseklik, genişlik, derinlik-zaman yaklaşımlarıyla açık mekanlarda tamamıyla 

yeni plastik ifadeler elde edilir. Böylece mimarlık (mühendislerin işi olan 

konstrüksiyonel bakış açısından da) aşağı yukarı uçan bir görünüş kazanır ki bu da 

doğanın yerçekimi yasalarına karşı bir durum gösterir. (Conrads, 199J,s:65) 

The o V an Doesburg, bu anlatımıyla geleneksel, klasik, statik, dikdörtgen 

prizmalara, küp'lere karşıdır. Önceden kararlaştınlmış estetik formülleri kabul 

etmem ektedir. 

Theo Van Doesburg, 'önceden kararlaştınlmış tip' form anlayışına, diğer bir deyişle 

'tümdengelim' yaklaşırnma karşı çıkmakta ve bu tür 'dış'tan kaynaklanan ve 

geleneksel estetik ağırlıklı bir mimari tasarım yöntemini reddetmektedir. 

Doesburg'a göre mımar, yaratacağı binasının bitmiş form'unu önceden tayin 

etmemelidir. Bu, apriori ve tümdengelİm bir davranış olup peşinen bazı estetik 

formülleri kabul ederek işe başlamak demektir: Örneğin, Platon kökenli estetik 

yaklaşımla form'un peşinen bir küp, silindir v.b. soyut bir biçimden olmasına karar 

verilmesi gibi! Doesburg, bu tutuma karşı çıkmaktadır! Doesburg, mimarın, pratik, 

yaşam isteklerinden yola çıkmasını ister, böylece 'iç'ten dışa doğru gelişen, 

mantıksal adımlarla, problemi parçalara bölerek çözüm arama yöntemi gelişir ki bu 



fonksiyonalist, tümevanmcı bir durum gösterir. Bu yöntem sonucunda ınıman 

form'a vanlır. Bu nedenle Tümdengelİm yönteminde 'form-verme' işlemi olurken, 

Türnevanında ise 'form-bulma' söz konusudur. Böylece 'adım-adım' (seriaistic) 

mantıksal, pratik fonksiyonalist, teınkinli bir yöntem sonucunda elde edilecek olan 

form yeni, ilginç ve özgün bir form olacaktır. (Kortan, 1986,s:26-31) 

Tümevanın yöntemiyle, fonksiyonel birimlerin birbirine eklenerek üremesiyle elde 

edilen form'daki estetik değerler, diğer tümdengelİm yönteminin aksine, baştan 

saptanmış, hatta idealize edilmiş genel-geçer formların güzelliği olmayıp sonuç'ta 

ortaya çıkan ve bu nedenle tek defalılığı olan, sürprizli, yeni bir biçim' dir. 

Fakat doğal olarak bu sonuç-form'un ne olacağı, yaratıcı tarafından daha işin 

başında yaklaşık olarak imgelenmiş durumdadır; nasıl birşey olacağı aşağı yukan 

belirgindir! 

B.Croce, bu türdeki çift erekli bir yaklaşım sonucunda elde edilen sanat obje'sinde 

estetik değerler olabileceğini; bu iki erek'in birbirine karşıt olmadığını şöyle 

açıklar: 

11 
• •• Her iki erek, zorunlu olarak bir zıtlık halinde bulunmazlar, tersine buna şu 

eklenmelidir ki, mimar daima böyle bir zıtlığın doğmasına engel olabilir. Bu nasıl 

mümkündür? Pratik bir ereğe hizmet eden obje'nin doğrudan estetik sezgiye ve 

ifadeye girmeye yol bulan madde olarak belirlenmesiyle. ll Buradan, fonksiyonel 

ereğin aynı zamanda ifadenin içeriği olarak tin tarafından işlenmesi gereği ortaya 

çıkar ve ancak iki erek arasındaki karşıtlık bu yolla önlenmiş olur.(Kortan, 1986, 

s:32-33) 



Frank Lloyd Wright, (Kortan, 1986, s:32) sadece işlev yönünden başarılı bir 

yapının mekan tasarımında yeterli olmadığını şu şekilde açıklamaktadır: 

"Biçim fonksiyonu izler! Bu pek fazla istismar edilmiş bir deyimdir. Birçok 

budalaca usluplar bu deyim üzerine kurulmuşlardır. Biçimin öyle yaptığı tabiidir; 

fakat bu deyim ancak mimarlık biçimlerinin yer aldığı bir platformu işaret ederse 

faydalı olur. 

Nasıl ki iskelet insan biçiminin sonucu değilse ve nasıl ki şiir sadece gramer 

kurallan olmayıp onun çok üstünde bir sanat ise mimarlıkta da "biçim" için 

"fonksiyon" öyledir... Biçim fonksiyonu izler deyimi esprisi yönünden önemsizdir, 

işlemeyen bir deyimdir. Ancak "Biçim ve fonksiyon birdir." dediğimiz veya 

yazdığımız zaman bu deyim önem taşımaktadır." 

Bu ifadeden açıkça anlaşıldığı gibi F.L.Wnght, sadece pratik işlevselliğe cevap 

veren bir yapının mimari bir eser olmayacağını bildirmekte, buna ek olarak başka 

değerler de içermesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Türnevarım yöntemiyle elde edilecek tasarım sonucunda bir 'form bulma' söz 

konusu olup bunun da başlıca belirleyicisi 'fonksiyonel erekler'dir. Ancak bu 

yöntemle elde edilmiş olan form'un aynı zamanda estetik değerler de içermesi 

gerekecektir. 

Mimarın görevi sadece pratik fonksiyonlara iyi cevap veren bir yapı tasarlamak 

değildir; sonuç-form, estetik yönden başarısız ise mimar 'Biçim fonksiyonu izler' 

deyimi arkasına sığınamaz! (Kortan, 1986, s: 33) 



Theo V an Doesburg, geleneksel klasik mimarinin estetik formüllerine, dogmatik 

formlarına karşı çıkarak şöyle demektedir: 

"Yeni Mimarlık, iki yarımın kesin simetriğini yani ayna yansıtması simetrisini ve 

monoton telcrarı reddetmiştir. Yeni Mimarlık simetri kullanmak yerine, parçaların 

farklı fonksiyonları, farklı durumları, ebatları ve nisbetleri olması sebebiyle 'benzer 

olmayan parçaların dengeli bir ilişkisini' kurar. "(Conrads, 199l,s:65) 

Buradan da açıkça anlaşıldığı gibi De Stijl'in estetik ideolojisi, geleneksel, Klasik 

Mimarlığın Platon estetiği çerçevesindeki Simetrik, Statik-Denge estetiğine karşıt 

olarak asimetrik ve dikaçılı düzlemlerden ve hacimlerden oluşan form'ların 

Dinamik-Dengesinde, bunların Kinetik-Ritm'lerinde gerçekleşir. 

Bu ilkeler, çağdaş plastik sanatların hemen her dalında benimsenmiş ve Fütürizın, 

Konstrüktivizın v.b. gibi akımların da temelini oluşturmuştur. 

Theo Van Doesburg, C. Van Besteren ile birlikte tasarladığı: 'Sanatçı Evi ve 

Stüdyosu'(1923) projesinde kuramlarının somutlaşmış bir örneğini göstermişlerdir: 

'Saf küp' formuna karşıt olarak, düşey bir merkezi eksenden adeta merkezkaç 

kuwetiyle dışarıya fırlamış işlevsel ögeler, sonuçta Bütün'e (Mimari form'a) yeni, 

canlı, dinamik, ilginç bir plastik değer kazandırmıştır. 

Amerika'da Frank Lloyd Wright, 1920 lerden beri geliştirmek'te olduğu 'Kutu'nun 

parçalanışı' (Destruction of the box) kuramıyla, Van Doesburg'un görüşlerini 

paylaşmaktadır: Frank Lloyd Wright, 1936'da Pensilvania'da gerçekleştirdiği ünlü 

şelale evinde, Theo Van Doesburg'un 1924 yılında dile getirmiş olduğu gibi, çeşitli 

fonksiyonları kapalı 'küp' içinde dondurmağa çalışmamış fakat bunun yerine taşan 

düzlemlerde, balkonlarda olduğu gibi, fonksiyonel mekan birimleri küp'ün 



(yapının) merkezinden dışanya doğru fırlamış ve mimari eser dinamik ve uçan bir 

görünüm kazanmıştır. 

Bu 'Karşıt-Simetrik' - 'Dinamik-Denge' ve 'Kinetik-Ritm' nitelikleri; geleneksel 

'Klasik', 'Statik' elemanter soyut geometrik formların (küpler, prizmalar v.b.) 

niteliklerine karşıt olarak ilginçtir, tektir, dikkati çeker ve süje'de estetik coşkular 

uyandınr. (Kortan, 1986,s:34) 

T eo van Doesburg'un yeniden düzenlediği konstrüksiyon kuramı, 'plastik 

mimarlığa doğru' adıyla 1924 yılındaki manifestosunda yayınlandı. Bu manifesto 

sanatçının mimariyle ilgili bakış açısını daha da belirgin olarak ortaya koymaktadır. 

Örnek olarak alınan bazı maddeleri aşağıda betimlenmiştir: 

Yeni mimarlık ÖGESELDİR; diğer bir deyişle, en gemş anlamıyla bina 

ögelerinden yola çıkarak gelişir. Bu ögeler (işlev, kütle, yüzey, zaman, mekan, ışık, 

renk, malzeme, v.b.) plastik tir. 

Yeni mimarlığın BiÇİMİ YOKTUR; 

işlevsel mekan, kendi başına özellik taşımayan dikdörtgen yüzeylere bölünmüştür. 

Her biri diğerine göre sabit olmakla birlikte, sonsuza doğru uzandıklan 

düşünülebilir. Bunların oluşturduğu koordinat sistemi içindeki her noktanın 

evrende bir karşılığı vardır. Bu nedenle yüzeyler sonsuz mekanla doğrudan ilişki 

içindedir. 

MEKAN VE ZAMAN: Yeni mimarlık yalmzca rnekarn değil, zaman boyutunu da 

göz önüne alır. Mekan ve zaman birliği sonucu dış mimari yeni ve tümüyle plastik 

bir görünüm kazanacaktır. (Dört boyutlu mekan-zaman görünümleri) 

RENK: Yeni mimarlık resmin, öncelikle renklendirilmiş yüzey, sonra betimleme 

olarak ayrı ve hayali bir uyum ifade etmesine son vermiştir. 



Yeni mimarlık zaman ve mekan içindeki ilişkilerinin renkle organik ve dolaysız 

anlatırnma izin verir. Renk olmaksızın bu ilişkiler gerçek değil, görünmezdir. 

Organik ilişkilerin dengesi ancak renk yoluyla gözle görülür bir gerçeklik kazanır. 

Çağdaş ressamın görevi, renklerin yardımıyla yeni bir dört boyutlu mekan-zaman 

dünyasında uyumlu bir bütün yaratmaktır- iki boyutlu yüzey değil. Daha ileri 

aşamada kendine özgü rengi olan (kimyacı için bir sorun), doğallıktan arınmış bir 

malzeme de rengin yerini alabilir - fakat ancak bu malzerneye pratik nedenlerle bir 

gereksinim varsa. 

Yeni-Plastikçiliğin bir sentezi olarak MİMARLIK: Bina, tüm sanatlan temel 

biçimleriyle bir araya getirerek onların gerçek doğasını açığa çıkaran yeni 

mimarlığın bir parçasıdır. 

Dört boyutlu düşünebilmek bir ön koşuldur - diğer bir deyişle: aralanna ressamlan 

da kattığım, Plastikçiliğin mimarlan yapıtlarını bu yeni mekan ve zaman 

dünyasında gerçekleştirmelidir. 

Yeni mimarlık imgelere (ayrı ögeler olarak resimlere ya da heykellere) izin 

vermediğine göre, tüm temel araçlarla uyumlu bir bütün yaratmak amacı baştan 

bellidir. Böylelikle her mimari öge, kullanışlılıkla ilgili istemler göz ardı 

edilmeden, pratik ve mantıksal olarak plastik anlatırnın en üst nok1:asına 

erişilmesine katkıda bulunur. (Conrads, 199l,s:64-66) 



Theo van Doesburg' un 1927 yılmda yaptığı Aubette kafe-restorana ait iç mekan 

görünüŞü ve tavan plam 



Theo van Doesburg 'un 1927 yılında }aptığı Aubette kafe-restoranın dans mekanı 
ve bu mekana ait renkli tavan tasarımı. 
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Sophie Tauber-Arp 'in tasarladığı Cafe Bal Aubette 'in çay salonu ve dansingine ait 

iç mekan görüntüleri . ( 1928) 



. . , 
. . 

1

' .• 

1

,.(', ,,. 
~ ·. ,· 

. ~ - ~ · : ' •'"'~ 
i . . :·\i 

Jean Arp ve Sophie Tauber-Arp'ın tasarımı birlikte yaptıkları kafe-restorana ait 

merdiven detayı ve vitray. (1927) 



3.2.1. Schröder evi : 

Gerrit Rietveld'in Utrech'deki Shröder Evi (1923-24), De Stijl'in mimari bir 

sembolüdür. Cephelerinde bir Mondrian resminin mimari ölçekte iki boyutlu 

ifadesi vardır: Dikdörtgen ve karelerle (Nötr formlarla) yapılan dikaçılı bir 

kompozisyon! Renkler de aynı espri çerçevesinde kullanılmıştır: Siyah, beyaz ve üç 

elemanter renk: san, mavi ve kırmızı. 

Böyle bir bina cephesi, De Stijl resınının süje'ye vereceği türden estetik 

içermektedir. Bu şekildeki yaklaşım, günümüz mimarlığında da önemli ölçüde 

uygulanmakta olup, 

cephelerin kompozisyonlarında dolu duvar panoları, pencere boşlukları, döşeme, 

kolon v.b. cephe elemarılan bir Neo-Plastik resim anlayışındaki elemarılar gibi ele 

alınmaktadır. 

Form: 

Göze çarpan en önemli özelliği tek başına duran dikey yüzeylerle, boşluk1:a duran 

yatay yüzeylerin bir kompozisyon oluşturmasıdır. Utrecht'deki diğer yapılar ise 

sıradan içine kapalı (kutu) hacimlerden oluşuyordu. Rietveld kübü parçalayarak 

(ağırlıksız) uçuşan düzlerrıleri bir birine çakıştırarak oluşturduğu mekanı (ev) 

haline getirmiştir. Diğerleri gibi kütlesel (masiv) bir yapı oluşturmamıştır. 

Schröder evi Hollanda geleneğinde bulunan bir dizi halinde 'bitişik nizam' da 

sıralanmış evlerin en ucunda yer alarak bu sıra evlerin bir parçasını oluşturmuştur. 

Buna karşın alışılmışın dışındaki bu yeni değer'in bir şekilde komşu yapıtarla da 

uyumu sağlanmıştır. Böylelikle bu ev, yerleşim dokusunun, geride bulunan peysaj 

içinde erimesine neden olur. Bu nedenle Schröder evinin ilk etkisi şaşırtıcılıktır. 



Diğer yapılar arasında aykın görünmez ama, formu ile de kesinlikle 'yeni' dir. Geniş 

cam yüzeyleriyle çevre etkileşimini sağlarken, derinlik ve yükseklik gibi mekansal 

verileriyle de iç mekanların dışarıya taşınmasını sağlanmıştır. 

Detayları ve birleşirnleriyle de yeniliği vurgulanmakta olan Schröder evı, 

geleneksel mimariye bir çeşit 'açık' dünya görüşü getirmiş olmaktadır. Çünkü onda 

diğerleri gibi katlan birbirinden ayıran taban ve ko miş bantları yoktur. Aynı 

zamanda yüzeyler statik hacimler yaratmaz. Bazı yazarlar bu evi bitmiş bir yapıdan 

çok birebir mimari 

model olarak tanırnlamışlardır. 

Schröder evi, diğer konutlarda da olduğu gibi yere oturmaktadır ve gökle ilişki 

içindedir, boşlukta değildir. Görüntü olarak ayakta durmaktadır, aynı zamanda da 

yatayda uzanan elemanları vardır. Kompozisyonun ana özellikleri ve verileri 

dikeyler ve yataylardır. İlk bakışta Rietveld'in yüzeylerinin çakışmasında göze 

görünür bir mantık yoktur. Yüzeyler, doğrudan iç mekanların bir anlatımı olarak 

anlaşılmasalar bile, bir şekilde bunlarla ilişkide olduğu görülür. Gene bu yapının 

çevreyle olan ilişkisinden bir veri alınamıyor, birşeyler çıkartılamıyorsa da, 

bulunduğu ortamla uyum içinde olduğu saptanır. Böylece, bu yapıyı bir kuramın 

uygulaması olarak algılayabiliyoruz. Bu kompozisyonun irdelenmesi, onun gerçek 

doğasını açığa çıkaracaktır. 

Bütün bileşkenin arkada bulunan daha eski yapılardan mekansal ayınmına, 

köşelerle ilişkili olan halkonlarla gelen açıklıklarla ve köşelerdeki pencerelerin 

üstünden geçen çatının yüzer döşemesiyle ulaşılmış ve güçlendirilmiştir. Açık 

mekanlar arasında yer alan dikey yüzeyler hareketi ev boyunca yönlendirirken 

çevredeki rnekanlara da sürekli bir tanım getirir ve etkileşim kurar.Bu nedenle, 

Prens Hendriklaan yoluna bakan çift kat yüksekliğindeki büyük duvar, yolun 

hareketini şehrin dışına-kırlara doğm yönlendirir. Üst katta ise, gene aynı duvar 



evin girişini de vurgulayarak bir başka düzlernin sonunda durur. Evin gınşı 

dışarıya doğru uzanan bir yatay düzlemle daha da tanımlanır. Yönlendirmedeki 

benzer bir etkileşim de güneydoğuda bulunan büyük penceredeki diagonal açıklıkla 

sağlanmaktadır. 

Evin üç bir tarafında iki kat yüksekliğinde dikilen düzlemler görmekteyiz. Bu 

yüzeyler, iki katı bütünleştirip, aynı zamanda da gök yüzüyle ilişki kuran 

elemanlardır. Böylelikle bunlar dengeyi tamamlar ve bütün evi, dikeyde yükselen 

ve yataydauzayan güçler ilişkisinin bir göstergesi olarak ortaya çıkarır. Dikey ve 

yatay (balkonlar, saçaklar gibi) düzlemler iç ve dış ilişkisini tanımladığı gibi, 

bağımsız dikmeler ve kirişlerin kullanılması da çarpıcı bir gücün çizgileri olarak 

dinamik bir kompozisyonu 

yaratır. Bu çizgisel elemanlar sınırsız uzantılar gibi algılanmaktadır. Dış 

yüzeylerde kullanılan renkler beyaz ve gri olurken, çizgisel elemanlarda sarı, mavi, 

kırmızı kullanılmıştır. Bu, iç mekandaki zenginliğe davetİn bir anlatımı olarak 

tanımlanabilir. Yüzeylerin ve çizgilerin arasında kaybolmasını sağlamak 'boşluk 

yaratmak' amacıyla pencere kasaları ve giriş kapısı siyah renklidir. Gene aynı 

amaçla büyük camlı yüzeyler genel mekansal bütünlük içinde eriyecek biçimde 

tasarlanmıştır. 

İlk bakışta Schröder evinin içinin de dışarda amaçlanan düşünce ile tasarlandığı 

görülmektedir. Çakışan yüzeyler ve çizgilerle 'odalar ayrışarak' bölümlerden 

aralıkiara dönüşmüştür. Başka bir deyişle; iç mekan parçalanarak daha küçük 

rnekanlara ( odalara) bölünmemiş ama pratik işlev açısından amaçlanan bu faklı 

mekan oluşumları, çakışan yüzeyler ve mobilyalarla anlatılmıştır. Renklerin 

kullanılışı açısından bakıldığında, dışarıda kullanılan renklerin destekleyici 

olmasına karşın, iç mekan oluşumunda büyük renkli yüzeyler öncelikli elemanlar 

olarak görülmektedir. Duvarlara yapılan eklemeler, yer ve mobilya; siyah, sarı, 



mavi ve kırmızıyla renklendirilmiştir. Pencerelerdeki renkli çizgiler varlığını 

içeride ve dışarıda koruyarak içeriyle dışarıyı ilişkilendirmektedir. 

Evin içinde, komşu evle bitişik duvarın önündeki merdiven kovası, her iki katın 

çekirdeğini oluşturmaktadır. Zemin katta her köşede ana odalar oluşmuştur. Üst 

katta da aym şey tekrarlamr, ancak bu sefer odaların varlığı hareketli bölmelerle 

sağlanmıştır. Merdiven sadece iletişim aracı olarak kalmayıp, tavanda bulunan 

büyük pencere ile de ışıklı bir odak oluşturmuştur. Merdiveni çevreleyen odaların 

yüzeyleri dikaçılarla ilişkilendirilmiştir. Merkezkaç hareketi ile dışarıya doğru 

fırlayan yüzeyler ise köşelerde bulunan geniş cam düzlemlerle vurgulanmıştır. 

Genelde renkli yüzeyler mekansal sırurlara uyar, ancak bunları ayrı alanlarmış gibi 

tanımlamaz. Böylelikle güçlü bir zemin duygusu yaratılmış olur. Öyleki alınan 

ışıkla güçlü bir varlık oluşturur. Dışarda gizli kalan doğal düzen Schröder evinin 

içinde var olan mekan ve ışıkla, kullamlan renk, mekan bütünlüğünde gereklilik 

olarak ortaya çıkar. Mobilya güçlerin sürekli değişim gösteren etkileşimleridir. 

Burada kurulan düzen temel elemanların durağan birleşimi olarak anlaşılmamalıdır. 

Bunun için bu ev aym anda düzenin ve özgürlüğün bir denemesidir. Ve tasanma 

yeni bir (gramer) önermektedir. Bu gramer yardımıyla birincil-ikincil, küçük

büyük, iç ve dış arasındaki ilişki işleme konmaktadır. (Norberg-Schulz, 1988, 

s:142-143) 

Anlam: 

Schröder evi De Stijl hareketinin felsefesini vurgulayan en başarılı mimari yapı 

olarak değerlendirilir. Jaffe bunu şöyle betimlemektedir: "De Stijl hareketinin 

amaçları bu yapıtın De Stijl'in bir abidesi olmasını sağlamasının yanısıra, dönemin 



mimarisinin de abidesidir." Bunun içindir ki Schröder evi'nin modem mimarlık 

tarihindeki yerini anlamak ve değerlendirebilmek, ancak De Stijl'in genel 

eğilimlerine bakınakla olasıdır. 

Diğer birçok modem hareketlerde olduğu gibi, De Stijl zamanımız insanının 

yabancılaşma özelliklerini başlangıç noktası olarak almıştır. Yabancılaşma, insan 

ile çevresi arasındaki uyurnun kaybı ve toplumun bölünerek "yalnız bireyler"den 

oluşan kalabalıklara dönüşmesi anlamını içermektedir. Bunu engellemek için, De 

Stijl'in en önemli kahramanlarından Mondrian ve Van Doesburg, sanatı kişisel bir 

ifade şekli olmaktan çıkararak evrensel bir "uyum"a ulaşınaya çalışmışlardır. 

Mondrian'ın sözleriyle amaç "insanın evrenle bütünleşmesi"dir. 

Mondrian ve Van Doesburg'a ilham kaynağı olan Hollanda'lı filozof M. H. S. 

Schoenmaekers'ın "Dünyanın Yeni Görüntüsü"(1915) adlı kitabında, evrensel 

uyum fıkrini bazı temel formlarla ilişkilendirdiğini görürüz. Yazar bu düşüncesini 

şöyle açıklar: "Dünyada bulunan ve dünyanın oluşumunu gerçekleştiren iki temel 

zıtlık vardır: dünyanın güneş etrafında çizdiği rota yatay güçleri temsil ederken, 

güneşin merkezinden çıkan dikey ışınlarda engin mekansal hareketler 

oluşturmaktadır." Yazar şöyle devam etmektedir: "Başlıca renklerin sarı, mavi ve 

kırmızı olması gerekmektedir. Bunlar yegane var olan renklerdir. .. . Sarı ışığın 

dikey hareketidir . . . mavi sarının karşıtı olarak gök ve gök ku b besinin yatay 

güçlerini oluşturur ... kırmızı ise sarı ile maviyi sakinleştirir." "Dik(gen) mekanda 

(uzayda, boşlukta) renklerin asılı durması", De Stijl'in genel yöntemi olarak 

benimsendi. Mondrian daha sonra şöyle söyledi: "Gerçeğin form ve boşluk 

(mekan, uzay) olduğunun bilincine vardım" .. . "boşluk beyaz, siyah ve gri oldu; 

form kırmızı, mavi ve sarı oldu." V an Doerburg Mondrian'ın bu düşüncelerine 

şunları da ekledi: "işlevsel mekanların bölünmesi dikdörtgen yüzeylerle belirlenir. 

Her ne kadar birbirlerini sınırlarlıkları ve belirsiz uzantılar oldukları düşünüise de, 

bunlar (düzlemler, yüzeyler) kendi içlerinde bireysel bir form taşımazlar." "Yeni 



mimari duvarı aşmış iç ve dış aynlığını ortadan kaldırmıştır." "Yeni nurnan 

mekansal hücreleri (aynı zamanda saçak yüzeyleri, balkon hacimleri v.s.) 

merkezkaç la küpün çekirdeğinden (merkezinden) dışarı fırlatmaktadır." "Durağan, 

sabit görünüş sonucu ortaya çıkan cepheselliğin aksine, yeni mimari çok

kenarlılığın yarattığı plastik bir zenginlik, zaman-boşluk hareketini önermektedir." 

"Yeni mimari rengi, zaman ve mekan ilişkisinin dışa vurumcu bir elemanı olarak 

içine çeker. Renk olmadan bu ilişkiler yaşayan gerçekler olmaktan çıkarlar; 

görülemezler." 

Schröder evinde bu düşünceler ve prensipler gerçekten uygulamaya konmuştur. 

Genel mekansal tanımlar gri, siyah ve beyaz elemaplarla belirlenirken, zemin 

tanımının da renklerle yapılmakta olduğunu da görmüştük Schoenmaekers'ın da 

vurguladığı üzere renkler ışığın varlığının temsilcisidir. Böylece Rietveld kolon ve 

kirişlerini sonsuza uzanan çizgiye dönüştürür. "Sınırsız bir boşluğu belli bir amaç 

için ayırsak, sınıriasak ve insan ölçeğine getirsek, o mekan parçası yaşantımıza bir 

gerçek olarak girer." "Böylelikle boşluğun özel bir parçası, bölümü, bireysel 

sistemi yoğruşur (bütünleşir)." diyerek Rietveld genelde yeni bir mekan sanatı 

gerçekleştirmek istemiştir. Buradaki bireysel sistemden anlaşılan "gerekli" 

olanların sistemleridir. "Modem sanatçı doğayı inkar etmez ... , fakat taklit de etmez, 

portresini de çizmez, onu değişik bir imge olarak yeniden yaratır. Doğayı, ana 

formlarını, renklerine ve oranlarına indirgeyerek kullanır." (Van Doesburg). De 

Stijl'in ana formları bir çok izleyiciye soyut gelebilir, fakat, Jaffe tarafından da 

belirtildiği gibi "dikdörtgen arazileri, kanalları, yolları ile Hollanda'nın peysajı" ile 

yakından ilişkilidir. Hollanda'yı balıarda havadan gören herkesin anlayacağı gibi 

ülke büyük bir Mondrian resmi gibidir. 

Jaffe, De Stijl eğilimlerini,katı Hollanda Protestan Mezhepçiliğine karşıt tavırlarla 

da bağdaştırmaktadır. De Stijl böylece köktencilik yaklaşımiarına karşın, yerel 

değerlerle bağlantılıdır. Mondrian ve V an Doesburg'un fikirlerinin mimariye 



aktanınında, Rietveld'in ulaştığı noktayı fazlaca açıklama gereği yoktur. Öncelikle 

Hollanda eğilimlerinin bir yorumcusudur. Zaten 1917-18 de, "sonsuz" siyah 

çizgilerin oluşturduğu ızgara sistemi içerisinde asılı gibi duran renkli yüzeylerden 

oluşan ünlü kırmızı-mavi sandalyesinde fıkirlerini göstermiştir. 

Genelde De Stijl mımarısının ve özellikle Schröder evi'nin günlük yaşamın 

gerçeklerinden kopuk olduğu inkar edilemez. Yaşarnın gerçeklerinde beton 

kullanılarak yapılan bir inşa sanatı vardır. Heidegger'in tanımına göre bu, içeriğin 

"uygulamaya" dönüştürülmesi anlamına gelir. Schröder evi araziye uyumu ve iç 

mekan işlevlerinin düşünülmesine karşın kendi doğallığı içinde kalmaktadır. Soyut 

yüzeylerin inşa edilernemesi nedeni ile, yapı (yerdeş) izotropik olamamaktadır. Bu 

nedenle ev bina olmaktan çok kuramsal bir model olarak görülmek1:edir. 

(İsotropluk:Bir cismin mekanik özelliklerinin, etki yapan kuvvetin uygulama 

yönüne bağlı olmaması. Mimarlık Sözlüğü) 

Öyleyse, modern yaşam için gerekli olan ve yabancılık kazanan açık mekan bir 

illizyon (aldatıcı görünüş) müdür? Kesinlikle değildir. Fakat yeni mimarinin 

özelliklerinden olan serbest plan (plan li bre) veya açık mekan, onun tutarlığını 

sağlayacak, anlaşılır düzenli bir "inşa" yı gerektirir. Mies van der Rohe bunu 

anlamış ve "açık (temiz) konstrüksiyon" kavramını geliştirmiş "serbest plan ve 

temiz konstrüksiyon birbirinden ayrılamaz" demiştir. Rietveld kendisi de Schröder 

evinin soyut veya "sembolik" yaklaşımının yeterli olmadığının farkına varmış 

olmalı ki mekansal grameri yaratan yatay ve dikey yüzeylerin somutlaştınlmasının 

gerekliliğini düşünmüştür. Bir tamamlayıcı strüktürden çok, yüzeylerin ve 

çizgilerin aynı anda soyut ve somut olabileceği bir çözümü önermiştir. (Örneğin: 

Arnheiın'daki heykel pavyonu 1954) 



Eleştirilerimiz Schröder evının tarihsel ve sanatsal değerlerinden birşey 

kaybettirmez. Bazı yapılar özel bir programın gerekleıini yerine getirmekten çok, 

ana kavTarnlara ve prensipiere ışık tutmak görevini üstlenir ki Schröder evi 

bunlardan birisidir. Açık plan ve onun bir parçası olan gramer, açık ve inandıncı 

bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ve her türlü semantizmden kaçınmış, modern 

ınımannın sahip olduğu ve daha önceden bilinmeyen mekansal zenginliği ve 

dinamizmini kanıtlamıştır. Son hedef olarak algılanmasa da, yeni mekan sanatına 

katkılan ile verdiği ders halen geçerlidir. Rietveldin "yüzyıllarca çok az sanat eseri 

gereklilikleri aktarrnada yeterli olmuştur." sözlerini Schröder evi kanıtlamaktadır. 

(Norberg-Schulz, I 988, s: J.JJ-152) 

Schröder evinden bir göıiintü. (1 924) 



Piet Mondrian' ın bir resmi (1930) ve Genit Rietveldt'in Schröder evi 

(Utrecht.l924) 
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Schröder evinin, üst katia hareketli yüzeylerden oluşan mekan organizasyonu. 



oluşturulacak "eklektisit" davranış, 19. yüzyıl mimarisini de etkisi altında 

bulunduracaktır. Ne var ki, resim sanatı ikiye bölünmüş; bir akım ekiektisit ve 

romantik gereksinimleri karşılamaya çalışrrken, diğer bir akım büyük bir yalnızlık 

içerisinde devrimci gidişinde ısrarlı olmuştur. 

Artık, sanat kendi başına bir sorun olarak ortadadrr, ve bir tartışma konusudur. Din 

için sanat, gerçekçi sanat, gerçeğin yükünden ve baskısından kurtulmak için sanat, 

sembol ve büyü olarak sanat- bu ve benzeri savlar sanatın toplum yaşamında aldığı 

yerin sorunsal olmaya başladığını gösterir. 

Güzel sanatlada mimaride bu şekilde oluşan kriz, zanaat alanında da kötü 

sonuçlara ulaşmıştrr. Öteden beri el işçiliğine dayanan uygulamalı güzel sanatlar, 

el'den makina'ya geçişte de büyük bir darbe yemiştir. Nitekim, endüstri, el 

işçiliğiyle ortaya çıkan bir formu mekanik bir tarzda çoğaltarak sanat eylemine ait 

tinselliği ortadan kaldıracak, kültür ve zevkin çöküntüye uğramasına sebep 

olacaktır. 

"Sanat, zanaat ve mimarideki bu yanlış tutum, özellikle de yüzyılın ikinci 

yarısında, birtakım kişisel tepkilerin doğmasına yol açmıştır. Birinci Dünya 

Savaşı'nın sonuna kadar kah yanyana, kah peşpeşe, kimi zaman da karşıkarşıya 

gelişecek olan bu akımlar 1920'den bu yana, özellikle de Bauhaus'da mutlu bir 

senteze kavuşacaktır"(Özer, 1968,s: 15-24). 

Ekspresiyonizm, Sürrealizm, Dadaizm, Fovizm, Kübizm ve Fitürizm gibi akımlarla 

gelişen; Kandinsky gibi, soyut sanatın öncüleri, yaratıcı düşünmenin biçim-dilini 

oluşturduktan sonra, sanatın kültür fonksiyonu yeniden belirginleşir: sanat, yaşama 

kanşarak insanla doğa arasına giren endüstri dünyasını tasariayıp ona biçim 

vermek ve bu ara-dünya insanının yaşam tarzını oluşturmak görevlerini üstlenir. 
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Sanatın üstlendiği bu görevi gerçekleştirebiirnek üzere, 1915 de Malevitch, 

Majakowsky ve Larionow'la birlikte Süprematizm Manifestosunu yayınlar. Yakın 

tarihlerde Tatlin Konstrüktivizm'i, Rodschenko'da Non-Objektivizm'i öne 

sürmüşlerdi. Bunların ortak özellikleri her türlü taklitçiliğin terk edilmesi ve 

sıfırdan başlama özlemidir. Bu duruma Maleviç "Çöl" adını vermektedir. Kendine 

özgü yeni gerçeği oluşturabilmek için, her biri bu yöntemi mimaride kullanmaya 

çalışınıştır. Tatlin karmaşık mimari planlarını yeİıi Sovyet kuruluşunun idealize 

edilmesi için kullanırken, Maleviç, bir dizi soyut kapalı ve ciddi mimari 

tasarımlardan hareket eder. Bunlara "architectonen" denilen biçimler ve "planiti" 

dediği resimlerle düşünsel konutlar tasarlar. 

Hollanda'da mimar, ressam, heykeltraş bir grup sanatçı Theo van Doesburg'un 

çevresinde toplanarak 1917 yılında "De Stijl" dergisini çıkarmaya başladılar. 

Derginin amacı, ilk sayıda belirtildiği gibi, sanatçıların yeni sanat üzerindeki 

düşüncelerinin açıklanmasını sağlamak ve bu yoldan yeni sanatı topluma 

tanıtmaktı. De Stijl'ciler, topluma dayanmayan bir sanatın yaşama 

giremeyeceğine inanıyorlardı. Doesburg, De Stijl dergisinde yayınlanan bir 

yazısında "Sanatla yaşamın ayrı alanlar olmadığını anlamalıyız artık" diyor. 

Geleneksel sanat seyirlik bir sanattı, yeri müzeydi: Yeni sanattan yaşama girmesi 

ve insanın çevresini oluşturması bekleniyordu. 1930 da Doesburg ilk olarak "somut 

sanat" deyimini kullanıyor. Çünkü sanatçının düşünme ve oluşturma gücü bu 

yapıtlarda biçim alıyor, somutlaşıyordu. Doesburg'a göre soyut olan doğa 

biçimleridir. Gerçi doğa somuttu ama, resme aktanldı mı soyut oluyor, canlının 

resmi cansızı veriyordu. Buna karşı soyut düşünce, resimde biçim alıyor, 

somutlaşıyordu. Soyut resimler, somut düşün-biçimlerini veriyordu. "Biz düşün

biçimlerini tasarlıyoruz" diyor Doesburg, "yaratıcı düşünmenin somutlaşacağı bir 

döneme doğru gidiyoruz." (İpşiroğlu, 1 979,s: 1 2) 
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Aynı yaklaşımı Mathieu şöyle dilegetirmektedir: 

"SOYUT'tan OLABİLEN'e geçiş safhası sadece bir saflıa olmaktan da ötedir. 

Buna sanat ve düşünce alanında yeni başlayan, tam olarak, işaretierin yeni bir 

anlayışla değerlendirildikleri, canlandırıldıkları bir çağ diyebiliriz"(Mathieu, 1956). 

(Özer, 1969,s: 121) 

T ezimizde edinilen sonuçlardan biri; somuttan soyu ta ve soyuttan olabilene 

geçmekle mimarideki tıkanıklık giderilmiş, geleneksel mekan anlayışı yıkılınıştır. 

İnsan doğadan bağımsız, özgür iradesiyle yaratıcı kimliğine kavuşmuştur. Sanatlar 

arasında var olan içerik ve biçim ayniıkiarı yerini birlikte eylemliliğe bırakmıştır. 

"Nitekim; bir Doesburg'un, bir Malewitsch'in resmi, üç boyutluluğa dayalı bir 

resim, bir mimari resim olduğu gibi, aynı dönemin mimarisi de, Bauhaus 

mimarisinde olduğu gibi, gerek cephede gerekse iç uzayların düzenlenmesinde bir 

Mondrian'ın yatay ve dikey düzlemlerini yansıtır"(Tunalı, 1981,s: 134). İşte çağa 

özgü böyle bir resim-mimarlık bütünlüğü düşüncesi de, çalışmamızda bizim 

önümüze çıkan en temel sonuç olarak görülmüştür. 

Bu durumu Sıtkı M. Erinç'in sanatçılar için genel anlamda betimlediği sözleri de 

özünde vurgulamaktadır: 

"Sanatçı, sanatı bütün olarak kavrayabilen, onun her alanında geçerli ve yeterli 
·~ 

edinim sahibi olan, fakat sanat dünyasına dilediği bir yanından salt ürün vermek 

için giren kişidir" (Erinç, 1995, s: 26). Yirminci yüzyılın ilk yarısında da sanatçılar 

ve tasanmcılar gereğini duydukları bir konuya; "mekan tasarımına" ağırlıkla 

yönlenmişlerdir. 

Bu ortamda, geleneksel resimsel mekan anlamını yitirmiş, mimari mekan ve 

resimsel mekan arasında adeta bir özdeşme, birleşme birlikteliği sentezleşmiştir. 
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Özellikle De Stijl'in hem tanımlamaları, hem de uygulamaları 'mimari mekanı' 

resimsel temel değerleri içeren yeni bir anlayış ve kavrayışın somutluluğu haline 

getirmiştir. Gerçekden mimari mekanın boyutları, yüzeyleri, kenarları tamamen 

resimsel etkinliğe dönüştürülmüştür. 

"Çağı belirleyen temel biçim, geometridir. Bu açıdan bakınca, yüzyılımızın 

ortalarına kadar ağır basan niteliğİn geometri olduğunu görürüz ya da geometrik 

yasalılık Bu ağır basan nitelik bir temel çizgi olarak, özellikle Kübizm'de, Stijl 

sanatında ve Suprematizm'de belirginlik kazanır. Bunu daha açık söylersek: 20. 

yüzyılın ilk yarısı, geometrik-konstruktiv bir sanatı idol'leştiriyordu. Bu idol, 

her şeyden önce, resim-mimari bütünleşmesine dayanıyordu. Resmin amacı, 

olabildiği kadar mimarileşrnek olduğu gibi, mimarinin amacı da olabildiği kadar 

resimleşmekti" (Tunalz,198J ,s:J34). Bu da araştırmamızda belirlediğimiz üçüncü 

temel sonuç olmuştur. Resimsel mekanla mimari mekanın bileşimi, geometrik bir 

anlayışı adeta doğurmuştur. 

Araştırmamızdaki dördüncü bir temel sonuç da, sanatçının "anlamsal farkların" 

mekan içinde belirginleştiği yep yeni bir yaklaşımın özellikle De Stijl tarafından 

temsil edildiğidir. 

"Geleceğe, yeni insanların yaşayacağı yeni bir dünyaya ilişkin olan bu 

düşüncelerin bugün büyük ölçüde gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. Günümüzde 

mimaride, iç dekorasyanda bir 'Mondrian uslubu'ndan sözedebiliyoruz. Mimaride 

gördüğümüz duvar resimleri, mozaik ve seramik panolar, eskiden olduğu gibi bir 

süsleme olarak değil, yapısal bir öge olarak mimariye girmiş bulunuyor" (İpşiroğlu, 

1979,s:86-87). 
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'De Stijl'de olduğu gibi, resim sanatında oluşan önemli akımlardan; Dışavurumcu 

srilin mimariye aktanlması Alınan mimarlannca gerçekleştirilmiştir. Postdam'daki 

Einstein Kulesi ile Eric Mendelson ve Berlin Tiyatrosu miman Hans Poelzig, 

düşündüklerini plastik anlatıma (mimariye) dökmede dışavurumculuğun etkisinde 

kalmışlardır. 

Yine, Fütürist etkiler taşıyan tasanmlanyla Antonio Sant Elia, Köln sergisindeki 

silindir biçimli cam endüstrisi pavyonunu yaratmıştır. Resimdeki yeni hareketler, 

soyut ekspresyonizm, "Brut Sanat" ve "Pop Sanat" gibi akımlar da mimari 

gelişmelere belirli derecelerde yansımışlardır. 

Bu belirtilen uygulama ve örneklerden de anlaşılacağı gibi resim sanahnın, mekan 

tasanınında ve bugünkü mimari ve içmimari düşünce tarzının oluşumunda getirdiği 

yeniliklerin yatsınamayacağı sonucunu da ortaya çıkarmaktadır. 

Gerek kuramsal gerekse kavramsal açıdan olsun mekan, her sanatçı tarafından 

formu içinde banndıran eleman olarak tarih boyunca kullanılmıştır. Ancak; 

içmimari tasarım, kullanıma yönelik gerçek mekanlarda oluşturulurken, resimsel 

mekan, resim düzlemi üzerindedir ve iki boyutludur ama üç boyutlu gibi algılanır. 

Bu araşhrmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de; resmin, mimari ve İçınimariye 

katkılan nedeniyle pratik işlev kazandığıdır. Özü gereği başta insanın ruhsal ve 

fizyolojik gereksinimlerini karşılamak üzere İçınimaride (kullanıma yönelik) pratik 

işlevsellikle, estetik işlevsellik birlikte bulunmaktadır. Resimde ise estetik 

işlevsellik ön plandadır. Ama, zaman zaman da, mimari ve İçınimariye pratik 

işlevsellik açısından katkılan olmaktadır. Çünkü, her ikisinde de insan yaşantısı ve 

tinsel varlığı önemlidir ve yine her ikisinde de temel sanat ögeleri ve estetik 

iletişim söz konusudur. Bu anlamda, içmimari ve resimde bir takım etkileşimierin 

olduğu görülür. 



V an Doesburg da, yayınladığı manifestosunda düşüncelerini şöyle dile 

getirmektedir: 

"Dört boyutlu düşünebilmek bir ön koşuldur - diğer bir deyişle : aralarına ressamları 

da kattığım, Plastikçiliğin mimarları yapıtlarını bu yeni mekan ve zaman 

dünyasında gerçekleştirmelidir" (Conrad, 199J,s:66). 

Mekan gereksinimi bütün sanat dallarında vardır. Bunun için ya mekanı kendileri 

yaratırlar, ya da bir mekan içinde var olurlar. Sıtkı M. Erinç'in betimlediği gibi, 

"Sanat, bir ifade yöntemi ve bu yöntemde kullanılan araç ve gereçler olduğunda, 

zaman ve mekan açısından elbette farklılıklar gösterecektir. Fakat, farklı bilim 

alanındaki araştırmacıların -örneğin sanat tarihçilerinin, antropologların, 

arkeologların- bulgulanna göre de sanat, mekandan çok, zaman açısından anlam 

ayniıkiarına uğramıştır" (Erinç, 1995, s: 20). 

Sonuç olarak; resimsel mekanla, içmimari mekan arasında önemli faklılıklar 

bulunsa da; temel öge olarak, insan yaşayışı ve tinsel varlığı düşünüldüğünde, 

aralarındaki etkileşim daha da artacak ve ortak bir noktada buluşacaklardır. 
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ÖNERiLER: 

Çağımız bilgi ve iletişim ağı ile yeni bir özellik kazanmıştır. Özellikle bilgisayar 

teknolojisinin gelişmesi ile modem toplumlar evrensel bir yapıya bürünmüştür. 

Yaşam biçimleri, kültürler, iklim, gelenek, güzellik anlayışı gibi "yöresel 

gerçekler" artık kıyaslanır olmuştur. Bu anlamda ulusal mimari ve ulusal sanada 

birlikte, bir başka ulusun sanatı, kültürü, doğal zenginlikleri ve endüstıisi de 

sanatçı için, esin kaynağı olabilmektedir. Ve yine, çeşitli uluslardan sanatçılar ya 

da tasarımcılar bir araya gelerek; özü, içeriği ve biçimiyle belli bir projeyi 

oluşturup, birlikte yürütebilmektedirler. 

Dünyanın yaşama enerjisi nasıl daha iyi bir çevreye dönüştürülebilir? Bu tema; 

geleceğin fıkir, ahlak, yöntem, yaratıcı biçim-form ve yaratma bilincinin 

yaratıcıları olan tasarımcılann davranışiarına odaklanmıştır. Bu bağlamda; 

içmimarın sorumluluğu belirli şekilde artmaktadır. Hem günlük yaşamda, hem de 

oluşmakta olan durumlar açısından, tasarımcının, topluma katkısının belirleyici 

niteliğini "kimliğini" ortaya koyma zamanı gelmiştir denilebilir. 

Uluslararası İçınimarlar Federasyonu'nun 1995 yılında, Japonya'nın Nagoya 

kentinde yaptıkları kongrenin (17th. IF! General Assembly and Bieennial World 

Congress Nagoya 1995) sunuş raporuna aldıklan konular, bu durumu açıklar 

nitelikte olduğu için tezimize aktarılmıştır: 

"Dünya; politika, ekonomi, kültür ve ideolojilerde dramatik değişimlere tanık 

oluyor. Mevcut söylemler yeniden gözden geçiriliyor. Artık yeni standartların ve 

değerler sisteminin arayışı başlamıştır. İçınimarlık bu eğilimlerin dışında değildir. 

Çevre ve mekanın sınırlarını belirlemek adına "ilgi", işievin ve malzeme fiatlarının 

ötesine geçmiştir. Aşın materyalist yaklaşımla birlikte aşın malzeme kullanımı 



yeniden gözden geçirilerek, dikkatler "doğa ve yakın ınsan ilişkilerine" 

çekilmeli dir. 

İçınimarinin ilgi alanı insanlar için yaşam çevresi yaratmaktır. Şimdi, insana 

yaklaşımı, doğa, çevre ve malzeme ile ilişkilerindeki rolü yeniden irdeleniyor. Bu 

bağlamda İçınimariden beklentiler gelecekte daha da artacaktır. 

Bu beklentilere yanıt vermek isteği ile içmimarlar, (IFI)'nin önderliğinde 1995 

yılında Japonya'nın Nagoya kentinde buluşarak (çevre, insanlık, koruma, yenileme, 

kültür gibi) küresel sorunları tartışıp değişik perspektiflerden bakmak için biraraya 

geldiler. Bu, sadece yeni değerler sistemini belirlemek için bir fırsat değil, yeni çağ 

için bir karakter oluşturma yolunda atılmış ilk adımdır. Bu, Asya'daki ilk deneyim 

de olsa yöresel bir bakış açısıyla önemli sorunlara eğilerek, geçmişin, bugünün ve 

geleceğin perspektifini oluşturacaktır. 

Japonya bir ada ülkesidir. Okyarrus dalgalan sahillerinde kınlır. Yeni eneıjiler 

kazanarak okyanusa geri döner. Bu kongre Japonya'da yaratılan bir dalga olacak ve 

aynı şekilde dünyanın heryerinden gelen İçınimarlar burada yaratılan yeni 

değerlerle geniş toplurnlara ulaşacak ve bütün dünyaya bu yeni dalgayı 

yayacaklardır" (IF1'95, 1996,s:5). 

IFI'95'le tasarım alanında yeni bir felsefe, "Next Wave" dünyaya tanıtılırken, yine 

1995 yılında yayınlanan bir yazısı ile Enis Batur' da bugünkü sanatımızı 

yargılıyordu: 

"Dünya Sanatı'nın neresindeyiz? Dışında, içinde, eşiğinde, ortayerinde, yanıbaşında 

mıyız - olmalıyız, olınamalıyız? Özgün, öykünmeci, tekrarcı, bireşimci, avant

garde, demode, gündem dışı, gündem ötesimiyiz? Neden böyleyiz, böyle olmalıyız, 

böyle olmamalıyız?" (Batur, 1995,s: 9). 



Batı ile doğu arasında yer alan ülkemizin coğrafi konumu; etkisini sosyal, 

ekonomik ve politik yapılaşmada herzaman göstermiştir. Sanat alanında da durum 

böyledir. Anadolu, bir taraftan üzerinde yaşamış kültürlerin oluşturduğu 

zenginliğin yanısıra, batı ve doğu'dan gelen etkilerle de hızlı kültür değişmelerine 

ortam oluşturmuştur. Bir yandan da evrensel değerler ülkemize yerleşmeye 

başlamıştır. Yapılan her değerlendirmede, bu durumu gözardı etmemek 

gerekmektedir. Batur, bu konuda da şöye bir uyarıda bulunuyor: 

"Türkiye'de plastik sanatların çeşitli dallarında ürün verenlerin yaşadıkları yaratma 

sancısını anlamlandırabilmek için hazırlıklı olmak gerekir. Hangi anlayışın, 

üslubun, tavrın arkasında ne türden bir birikimin, deneyimin, koşutluğun 

beklediğini öğrenmeden herhangi bir değerlendirme yapmak sağlıklı bir yaklaşım 

doğuramayacaktır." 

"Sanatsal doğru, bu çeşitliliğin, bu çelişkili konumlanışların, bu ters yönlere 

ileriediği izlenimi yaratan arayışların toplamında belirlenmektedir. Türkiye'de sanat 

ortamının aynı kaygılarla biçimlendiğini görüyoruz ... " (Batur, 1995,s:9). 

Bugünkü sanatsal ortamda, uslup,anlayış, zihniyet kutuplarında olduğu kadar 

teknik, malzeme, iletişim kutuplarında da büyük dönüşümler yaşanmaktadır. 

Batur'un dediği gibi " ... sorun gelip bütün bu dinarnizmin neresinde olduğumuz 

konusuna dayanıyor. Aslında ikilemlerimiz bile yeterince netleşmiş sayılamaz bu 

çerçevede: Yanalkarşı olmak, içinde/dışında olmak türünden tehlikeli uç lar 

arasında çelİşıneyi çoğu zaman yeğliyor gibiyiz. Y erlilik/yabancılık, 

ulusallık/evrensellik türü ikilemler ise, bitmek tükenmek bilmeyen bir kimlik 

arayışının girdabı içinde yol aldınyor kültür ortamımızın insanlarına. Kimileri nasıl 

bir sanat yapılmalıdır, yolunda buyurtular savurmayı yeğliyor ortayere. Kirnileri 

kapanınayı yeğliyor, öykünme'nin tehlikelerine dikkat çekerek, ama anakronizmin 
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tehlikelerini göze alarak. Kimileri açılmayı yeğliyor, etkilerune'nin zamanla 

özgürlüğü dağuracağı inancını koruyarak" (Batur, 1995,s:6). 

Eserle ilgili düşünce üretmek için sadece sanatçının değil, sanat çevresının ve 

eserini sunduğu izleyicisinin de; tıpkı bilim alanında olduğu gibi, kültür alanında 

da geçmişi, şimdiyi ve geleceği kapsayan bir bilgilerune sürecini katetmesi 

gerekmektedir. Böylece, sanat eserinin oluşumunun nedenlerini, yaşanan çağı, 

ortamı, vermek istenen ileti ve çıkış felsefesini anlaması ve değerlendirmesi 

olasıdır. 

Sanatçı içinde yaşadığı toplumu gözardı edemez, bir yanda yöresel ya da ulusaldır. 

Bu durumda sanatçı sanatının anlaşılınasını bekler. Temel amaç sanatta 

evrenselliktir ama, sanatçının piyasa derdi olmamalıdır. Sosyal güvenliği 

sağlamnalıdır ki biçimsellikten öte, düşün ve felsefesini kurduğu sanatım eyleme 

döksün. 

"Sanatlar, düşünce ve felsefe bakışırlar; 'ne oluyoruz?' üzerinde temellerren 

eleştirel bir bakışımdır bu" diyen Ömer Uluç, felsefe ile bakışan sanatın gereği 

üzerinde duruyor: " ... Geniş anlaşmaların ve sıradan işlerin at koşturduğu bir yerde 

de sanatlar, düşünce ve felsefe arasında bir konuşma başlamalı; olağanüstü 

koşullardan, nasıl oluyor da bu kadar sıradan işler çıkıyor diye sorulmalıdır 

herhalde. Önemli olan, kimin ne yapması gerektiği değil (bir ham hayaldir bu), ne 

yapabileceği ne olabileceğidir ... " böyle başladığı makalesine sanatların ve 

felsefenin karşılıklı olarak neler yapabileceğine ilişkin beklentilerini de özetle 

şöyle betimliyor: 

Çeşitli alanlardaki bilimsel buluşlar ve çözümlernelere bağlı olarak felsefe 

sistemleri oluşur ve evrensel diyebileceğimiz sonuçlara vanlır. Bu tür bir felsefe ve 

onda içerilmiş eylem insanlara yeni yollan açabilir. Böyle bir ortam oluşmamışsa 



(ki ülkemiz için öyledir diyor) eleştirel zekaınızı kullanarak da, sanatların, düşünce 

ve felsefenin birbirine bakışmaları olasıdır. 

"Bir yandan toplumumuzun özgün yanları, geçirdiği hızlı değişim; öteyandan, 

Batı'yı taklit etme ve etmeme arasındaki iki yüzyıllık boğuşma, ilginç sonuçlar 

vermiştir ve daha da ilginç sonuçlar verecektir, diyorum. Bugünün çaresiz, eksik ve 

fakir gözükeni, yarın için bir umut alanıdır aslında. Her yerde rastlanmayan eşsiz 

delilerimiz var bizim. Eleştirel zekaınızın, işte tam burada ortaya çıkması, işlevini 

yerine getirmesi gerekmez mi? Ortaya çıktığında da düşünce ve felsefe birbirine 

bakışırlar ... " 

Ancak günümüzde, "sanat ve düşünce dünyasının bir kesiminin" ürettikleri sanatsal 

ya da düşünsel ideolojileriyle, ülkenin gerçek eleştirel zekasını adeta örtmekte 

olduklarını, kuşkusuz, yerli ruhla yoğrulmuş bu tür ideolojilerin çoğunlukla 

geçerlikten yoksun "aktarma sanat" yaptıklarını ve bu yüzden sıradan olduklarını, 

çoğunluk tarafından hemen kavranılıp beğenilmesine karşın sanat tarihinin bu 

sıradan estetiği eninde sonunda her zaman olduğu gibi geri çevireceğini dile 

getiriyor. 

"Yaratıcı sanat, bilinmeye yönelen, buluşu içinde taşıyan sanattır. Tıpkı gerçek 

felsefenin, en genel ve sonda yer alan sorunlarının içerdiği bilinmeyeni irdeleyip 

durması; sürekli olarak inceltip derinleştirdiği kavramlarında "buluş"lar ortaya 

koyması; göz kamaştırıcı aydınlıklar getirmesi gibi." 

Bilime dayalı geliştirdikleri yeni düşünce ve oluşturdukları felsefelerle; son 

yüzyılda Batı sanatının, arka arkaya buluşlar yaparak tarihte görülmedik bir 

canlılık ve yayılınacılık gösterdiğini, Batı sanatında bir tür resmin başka bir tür 

resmi izlemesinde, bir çizgisellik olarak görülen gelişmenin, sonunda; her tür 



sanatın yapıldığı, yanyana yaşadığı çok canlı bir dünyaya ulaştrrdığını anımsatıyor. 

Ve devamla; 

"Batıda her yapılan belli zaman farklanyla (bu farklar da girerek azalmakta) bizde 

tekrarlanıyor. Öteki sanat dallannda da böyle. Hangi kılığa bürünürse bürünsün, bu 

"çok gelişmiş" tekiarcılığın gerçek yerellikle bir ilgisi yok; gerçek evrensenikle de 

yok bundan ötürü ... Yani çağdaş felsefenin etkileyici bir biçimde üzerinde durduğu 

"haslık" ve "sorun" yok ama taklidi var. Oysa önemli olan her şeyden önce haslığa 

yönelen bir sorun olmak"( U/uç, 1982,s: 103-107). 

Uluç'un da makalesinden belirlediğimiz durum, (özellikle tezimizi ilgilendiren 

mekan konusundaki) gelişim, kurarn ve felsefenin ülkemizde ve sanat 

atmosferimizde yaşanmamış olduğunun anlaşıldığıdır. 

Ancak; yaşantımız, kentleşme, mekan kullanımı ve rahat yaşam koşullannın 

sağlanması açısından, içinde bulunduğumuz koşullar; bugüne ve geleceğe ilişkin 

belli felsefelerin oluşturolabileceği ortamı sanki hazırlamıştır. Eleştirel zekamızı 

kullanmanın artık sırası gelmiştir denilebilir. Çünkü: 

Bugün ülkemizde yaşanan; köyden kente hızlı göç, hızlı nüfus artışı, kentsel 

yoksulluk, konut yetersizliği, barınak yoksuni uğu, işsizlik, etnik gerilimler, yetersiz 

kentsel altyapı, toplumsal değerlerin çözülmesi, trafik sorunlan, hava, su ve gürültü 

kirliliği, yetersiz eğitim olanaklan, giderek yok olan yeşil alanlar, ... Aslında sosyal, 

siyasal ve ekonomik tüm alanlarda dinamizmin, üreticiliğin, yaratıcılığın merkezi 

ve insanlığa, geleceğe umut vermesi gereken günümüz kentleri, bu sorunlar 

karşısında çaresiz kalmaktadır. 



ı-.u 

Rahat yaşama koşullannı oluşturmak için çevresini kuran insanlar, bu gün kendi 

kurduklan çevreyi, kendileri yaşanmaz hale getirmişlerdir. Kentsel kirlilik en üst 

boyutlara ulaşmıştır. 

insaniann yaşam tarzlannı 'kentsel yaşam' belirler olmuştur. Boşluklarm birer 

kabuk giydirilerek satılması, o boşluklarda yaşamlannı sürdürecek insaniann 

kabuğa göre uyum sağlamalannı sanki zorunlu kılmaktadır. Bugün, yapılaşma 

genelde kullanıcısı belirlenıneden gerçekleştirilmektedir. Önce; konutlar, bürolar, 

mağazalar yapılmakta, sonra da; alıcısı tarafından mekanlar pratik işlevine göre 

yeniden düzenlenmek zorunda bırakılmaktadır. Bu da gereksiz yere; malzeme, 

işçilik, enerji ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

Bu bağlamda; dünyanın hemen hemen tüm kentlerinde gözlenebilecek bu ortak 

sorunlara ortak çözümler aranmalıdır. Toplumsal ilerleme ve ekonomik büyümenin 

en önemli girdisi olan insan yerleşimlerinin taşıdığı potansiyel ve karşılaştığı ağır 

sorunlar konusunda evrensel boyutta bilinç düzeyi yükseltilmelidir. İnsanların 

yaşama ortamlannı sağlıklı, güvenli, adil ve yaşanabilir kılmalı, bunların yanında; 

(rahat, huzurlu, zevkli gibi) estetik ve ruhsal gereksinimleri karşılama amaçlarına 

yönelmelidir. 

Bu nedenlerle; 

Akademik ortamlarda ve uygulama alanında genel bir durum değerlendirilmesi 

yapılmalıdır. Bilim, teknik, teknoloji ve malzemedeki girdi ve gelişmeler yakından 

izlenmelidir. Böylece yem gelişmeler yem fikirleri oluşturacaktır. 

Üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde, sanat kurumlannda, kentsel sorunlann 

kaynaklan ve çözümleri ile ilgili genel geçerli felsefelerin üretilmesi üzerine 

tartışmalar açılmalıdır. Şehir bölge plancısı, mimar, İçınimar ve sanatçı birlikteliği 

pratik kazanmalıdır. Belediyelerce verilen yapı izni, bu disiplinlerden oluşan 



uzman ve bağımsız kurumlara devredilmelidir. Yapılaşmada; mesleki denetim ve 

yapı sigortası gündeme getirilmelidir. 

Sanatçının özgün sanat eserleri yapabilmelerini sağlamak ıçın, ekonomik 

özgürlüğüne kavuşması gerektiği unutulmamalıdır. Bunun ıçın, bazı Batı 

ülkelerinde olduğu gibi, her yeni yapıda, maliyetinin belli oranında sanat eseri 

uygulanması zorunlu tutulmalıdır. 

Sergi, fuar ve medya aracılığıyla yapılacak sanatsal etkinliklerle, toplumun kültür 

düzeyi yükseltilmelidir. Güzel sanatlada ilgili kurslarla, toplumun sanatla ilişkisi 

kurulmalıdır. 

Sanatçı, tasanıncı ve düşünürlerin birlikte oldukları sergi, panel, sempozyum gibi 

etkinlikler sıkça düzenlenmeli, bildiriler sunulmalıdır. 

İlk ve orta öğrenimde, sergi, müze ve ören yerleri gezdirilmeli, kültür tarihi, sanat 

tarihi ve sanat içerikli uygulamalı derslere daha çok yer verilmelidir. 

Toplumun her kesiminden duyarlı insanlar, düşünürler, bilimadamları, tüm 

sanatçılar, tasarımcılar ve uygulamacılar; olaylara, olgulara, yaşama ve yaşanılan 

çevre ve mekana, geçmiş ve geleceği kapsamına alan, evrensel bir bütünlük 

içerisinde bakabilmeleri gerektiği kamsını temel öneriler arasında 

değerlendirmelidirler. Birlikte fikir üretme ve eylemlilikleri tartışmalıdırlar. 



Bugün, kısa vadede yapılması gerekenlerle ilgili çözümler aranırken, yarına dönük 

de geleceğin toplumları, ekonomileri ve yaşantılarına yönelik şimdiden projeler 

geliştirilmelidir. 

Böylelikle geleceğin derinliklerine doğru yol alacak, ses getirecek ve gelecek 

kuşakların yaşantısının temellerini oluşturacak eserler üretilecektir. 
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